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تەوەرى ژمارە
ڕاجیایی سیاسی

هەم  و  دەگرێت  لەخۆ  سیاسی  ڕەهەندى  هەم  سیاسی(  )ڕاجیایی 
بۆ  تەوەرەکەى  کە  )خاڵ(  ژمارەیەى  ئەم  ڕۆشنبیرى،  و  هزری  ڕەهەندى 
ئەو بابەتە تەرخانکراوە، زۆرینەى نووسینەکان ڕێڕەوى گۆڤارى )خاڵ(یان 
ئەو  ڕۆشنبیرییەکەیەوە  و  هزری  گۆشەنیگاى  لە  ویستوویانە  و  گرتووە 
ناوەڕۆکەکەشی  و  ناونیشانەکە  سروشتى  بەاڵم  بکەنەوە،  شیی  بابەتە 
سیاسییەکەشەوە  دەالقە  لە  ناچاربوون  و  گرتووە  نووسەرانیان  یەخەى 

نیگایەک بکەن.
ئێمەى  کۆمەڵگاى  ئەمڕۆ  ڕەهەندەکەیەوە  هەردوو  بە  بابەتە  ئەم 
تەنیوە، لە لوتکەى هەرەمى سیاسی و هزرى و رۆشنبیرییەوە شۆڕبووەتەوە 
بۆ ناو خێزان و تاک بەتاکى کۆمەڵگە! جیاوازییەکان هێندە زۆرن سەرجەم 
کایەکانى ژیانمانى گرتووەتەوە، بە ئەندازەیەک خەریکە چەسپاوەکانیش 

لەق دەکرێن و دەبنە گۆڕاوو لەسەریان جیاواز دەبین.
ئاساییە  حاڵەتێکى  دەکەین  گوزەر  پیایدا  ئێمە  واقیعەى  ئەم  کەواتە 

یان ناسروشتى، ئەمە بە ڕاجیایی یان پەرتەوازەیی ئەژمار دەکرێت؟
ئەدى خودى ڕاجیایی چ دەگەیەنێت؟ ناوەرۆک و بنەما و یاساکانى چین؟ 
مێژووى کۆن و نوێمان چی لەخۆگرتووە؟ لە شەریعەت  و فیکرى ئیسالمیدا 

پێگەى ڕاجیایی و شەرعیەتپێدانى چۆن باسکراوە؟
لەم  زیاد  بەڕێزەکان  نووسەرە  و  توێژەران  )خاڵ(دا  ژمارەیەى  لەم 
بابەتانەشیان تاوتوێ کردووە، بەو ئومێدەى خوێنەرانى بەڕێز بە گرنگییە 
وە بابەتەکان بخوێننەوە و الیەنى مەعریفی خۆیانى پێ دەوڵەمەند بکەن.
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يە كە م: لە  ژمارە )13(ى ساڵى سێيە مى گۆڤارى)خاڵ(ە وە ، گۆڤارە كە مان دە بێتە  گۆڤارێكى زانستى 
ئە م  پابە ندى  كە   دە كە ين،  گۆڤارە كە مان  خۆشە ويستى  توێژە رانى  و  نوسە ران  لە   داوا  بۆيە  

ڕێنماييانە ى خوارە وە  بن لە  ناردنى بابە تە كانياندا بۆ گۆڤارە كە :

1ـ ناونيشانە كان كورت و پوخت بن. 
2 ـ ناوە ڕۆكى بابە تە كان دە بێت تە عبير بێت لە  ناونيشان و بە  پێچە وانە شە وە .
3 ـ نوسينە كان دە بێت زانستى و پوخت بێت و لە  )3000( وشە  زياتر نە بێت.

4ـ بە  وردى ئاماژە  بە  سە رچاوە ى زانيارييە كان بكرێت.
5ـ ڕە چاوى خاڵبە ندى بكە ن.

و  وشە   ئە و  و  بنوسن    )Unikurd goran/كوردى)يونيكورد فۆنتى  بە   بابە تە كانيان  6ـ 
دە ستە واژە  و ڕستە  و سە رچاوانە شى كە  عە رە بين بە  فۆنتى)Ali K sahifa bold(بنوسن.

7ـ نوسە ران بە ر لە  ناردنى بابە تە كانيان هە ڵە چنى زمانە وانى وردى بكە ن.
8ـ لە گە ڵ ناردنى بابە تە كانياندا، وێنە يە كى ڕوون و پڕۆفايلێكى كورتى خۆيان بە وشێوە ى كە  

لە  ژمارە كانى پێشوودا ئاماژە ى بۆ كراوە  بنێرن بۆ گۆڤارە كە مان.

دووە م: هە ر لە  گۆڤارە كە دا ڕێگە  دە درێت بە  باڵوكردنە وە ى: گفتوگۆى زانستى، خوێندنە وە  بۆ 
ئە و كتێبانە ى كە  قورسايى زانستى و ڕۆشنبيرييان هە يە لە گە ڵ كورتە  و پوختە ى ئە و كتێب 
و نامە  ئە كاديمييانە ى كە  بە  شێوازێكى زانستى نوسراون و دە كرێت خوێنە ر لە  ڕێگە ى ئە و 

پوختە يە وە  شارە زاى ناوە ڕۆكى ئە و نوسينانە  ببێت.

ڕێنماييە كان بۆ نوسە رانى خۆشە ويستى گۆڤارى خاڵ
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ڕۆڵی ڕاجیای سیاسیی

 بنیاتنانی دە وڵە تی ڕە شیددا
لە 

د.ئاوات محە مە د ئاغا

سا لە زانكوی ماليا/ماليزيا
شەريعەو يا

. دكتۆرا لە 
لەدايكبووى 1978

ە گۆڤارەکانی 
 بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی ل

ک لێکۆڵینەوەی
کۆمەڵێ

ردووەتەوە.
و دەرەوە باڵوک

ناوەوە 
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زە رورە تێكی  و  مە شروع  كارێكی  ڕاجیایی 
سروشتیان  دە قە كان  خودی  چونكە   سروشتییە ؛ 
لە خۆبگرن،  مانایە ك  و  ڕاڤە   چە ند  كە   وایە  
كە   وایە   كە سە كانیش  سروشتی  هەروەها 
جیاوازی تاكە كە سی هە بێت لە  نێوانیاندا لە  ئاستی 
ئە و  چۆارچێوە ی  لە   بە مە رجێك  تێگە شتیان، 
زە وابتانە  دە رنە چن كە  بە  ڕە چاونە كردنیان مرۆڤ 
توشی الدان دە كات، چ لە سە ر ئاستی تاك یاخود 
ئاستی كۆمە ڵگە  و دە وڵە ت و دە سە اڵت. بە و جۆرە  
لە   و  بێت  ئە گە ر  كە   )اختالف(  ڕاجیای  دە وترێت 
بكرێت  پراكتیك  و  پە یڕە و  شە رعدا  چوارچێوە ی 
فكری  سامانێكی  و  هە ڵگرانی  بۆ  ڕە حمە ت  دە بێتە  
بۆ ئە وانە ی دوای خۆیان دێن،  ئە بو بە قای كە فە وی 
دە فە رموێت: »ڕاجیایی )اختالف( بریتییە  لە وە ی كە  
ناكۆكیش  یە ك مە بە ست،  بۆ  ڕێچكە كان جیاوازبن 
)اختالف( ئە وە یە  هە ردوكیان جیاوازبن )ڕێچكە  و 
كۆمە ڵگە   بۆ  كە   زە وابتانە ش  ئە و  مە بە ست(«)1(. 
دانراون بۆ ئە وە ی بتوانێت لە سە ر شێوە ی بوونی 
حیزبی سیاسی تە عبیر لە  بۆچونە كانی خۆیان بكە ن 
چە ند ڕێكارێكی یاساییە ، بۆئە وە ی ڕۆڵی بنیاتنە ریان 
و  ڕاشید  دە وڵە تێكی  دروستكردنی  لە   هە بێت 
دە سە اڵتدا،  و  فە رمانڕە وایی  و  حوكم  لە   ڕە شید 
بە پێچە وانە وە  ئە گە ر ئە و ڕێكارانە  نە گرێتە بە ر ئە وا 
لە   هە ربۆیە   ئاژاوە گێڕ،  و  تێكدە ر  هێزێكی  دە بێتە  
چە ندین ئایە تى قورئاندا ئاماژە  بە وە كراوە  كە  نابێت 
ڕاجیایی بگاتە  الدان و پە رتە وازە بوون و لە ناوبردنی 
یە كڕیزی مسوڵمانان، ئە وە ی كە  پە سە ند ناكرێت لە  
هزری سیاسی ئیسالمیدا ڕاجیاییە  لە سە ر بنە مای 
بۆ  حسابنە كردن  و  ئارە زو  هە واو  شوێنكە وتنی 
كە سانی دیكە ، بە شێوە یە ك كە  هە ركە سە  و ڕێچكە  
و ڕێبازێك بگرێتە بە ر جیاواز لە  ڕێچكە  و ڕێازی 
كە سانی دیكە ، لە  پڕۆگرام و كار و كردە وە كانیدا. 
كردووە   جیاوازیيە   بە و  ئاماژە ی  شاتبی  هە روە ك 
و  هە وا  شوێنكە وتنی  بەهۆى  )خالف(  ناكۆكی  كە  
ئارە زوە وە یە ، بە اڵم ڕاجیایی )اختالف( ئە وە یە  كە   لە  

زاناكانە وە  یە  )واتە  زاناكان شوێن بە ڵگە  دە كە ون()2(. 
ئە و ڕاجیاییە  ئە گە ر گە يشتە  ئە وە ی كە  لێكتێگە شتن 
و لێكنزیكبونە وە ی تێدا نە بوو ئە وا بە  ڕووە كە یتردا 
لێكجیابونەوە   و  ناكۆكی  دە بێتە   و  دە ردە كە وێت 
و  )خالف(  دە وترێت  پێی  كە   لێكدوركە وتنە وە    و 
لە   بە ستن  و سە نگە ر  یە كتر  ڕووبە ڕووبوونە وە ی 
یە كتر، تە نانە ت ڕاجیایش ئە گە ر كۆنترۆڵ نە كرێت 
سە ر دە كێشێ بۆ ناكۆكی، لە  زمانە وانیشدا هاتووە : 
»راجیایی )االختالف( بریتییە  لە وە ی كە  هە ركە سە  
و ڕێچكە یە كی جیاواز لە  كە سانی دیكە  بگرێتە بە ر 
بۆ  سە ردە كێشێ  هەروەها  بكات...  پە یڕە وی  و 
ناكۆكی و ملمالنێ«)3(؛ چونكە  هە ر الیە نە  و هە وڵی 
دە دات  تۆڵە سە ندنە وە   و  زاڵبوون  و  سە ركە وتن 
بە سە ر بە رامبە رە كە یدا، سە رچاوە ی ئە و ناكۆكیە ش 
گە ورە   بە   خۆ  و  ئارە ز  هە واو  شوێنكە وتنی 
جار  هە ندێك  و  دە سە اڵت  خۆشە ویستی  و  زانین 
نە تە وایە تيی  تە سكی  بیری  و  دە روونی  نە خۆشی 
و  حیزبيی  و  ناوچە گە ريی)4(  و  مە زهە بيی  و 
خێڵە كيی و سە رسامبوون بە  ڕای خود كاریگە ری 
دە بێت لە سە ری، بە شێوە یە ك كە  بە رچاویان تاریك 
گفتوگۆ  پێكە وە   هە ردووال  ئە وە ی  لە بری  دە بێت، 
نزیكبوونە وە   لێك  و  ڕاستی  بە   گە يشتن  بۆ  بكە ن 
و شوێنكە وتنی بە ڵگە . بۆیە  بە م جۆرە یان دە وترێت 
ناكۆكی )خالف(، هە روە ك دە بینین لە  چە ندین دە قی 

قورئاندا ئاماژە ی بۆ كراوە  لە وانە :
ِمْن  َكَفُروا  ِللَِّذيَن  َفَوْيٌل  َبْيِنهْم  ِمْن  اْلَْحَزاُب  )َفاْخَتَلَف   -1

َمْشهِد َيْوٍم َعِظيٍم( مريم: )٣٧(.
ِفيه  َكاُنوا  ِفيَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َبْيَنهْم  َيْقِضي  َك  َربَّ ِإنَّ   -2

َتِلُفوَن( يونس )9٣( َيْ
َتِلٍف( الذاريات: )8( ُكْم َلِفي َقْوٍل ُمْ ٣- )ِإنَّ

لە گە ڵ  سیاسی  ڕاجیای  بوونی  كە واتە  
هە مانكاتیشدا  لە   مە شروعە ،  كارێكی  كە   ئە وە ی 
چینە   و  كۆمە ڵگە   زە رورە تی  و  پێویستە   كارێكی 
بنە مایە ك  چە ند  بە   پێویستی  بۆیە   ڕۆشنبیرە كانە ، 
هە یە  بۆ چۆنێتی مامە ڵە كردن لە گە ڵیدا. بۆیە  دە بینین 
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لە  ئیسالمدا چە ند ڕێكارێك دانراوە  بۆ شە رعیە تدان 
دە بێتە   هە مانكاتیشدا  لە   و  سیاسيی  ڕاجیای  بە  

بنیاتنە ر لە  كۆمە ڵگە ی ئیسالمیدا، لە و ڕێكارانە ش:
1- پێویستی بوونی حیزبی ئیسالمی. 

پۆستی سە رۆك و جە ختكردن  داواكردنی   -2
لە سە ری.

3- بانگە شە ی هە ڵبژاردن بۆ كاندیدە كان.
لە   فە رمانڕە وايی  سستە می  بنە ماكانی  لە    -4
ئیسالمدا؛ سە روە ری بۆ شە رعە  و دە سە اڵتیش بۆ 

گە ل)5(.
ئاماژە   سە رە وە   خاڵە ی  چوار  لە و  هە ریە ك 
بە   دە كە ن  سیاسی  ڕاجیاسی  بوونی  پێویستی  بە  
بۆی  شە رع  كە   دە رنە چن  ڕێكارانە   لە و  مە رجێك 
هە ریە كە یان  لە سە ر  پێویستە   بۆیە   دیاریكردون. 

بە پێی پێویست بدوێین:
گرووپی  و  حیزب  بوونی  پێویستی   -1
پە یڕە و  بە پێی  بكە ن  بۆ ئیسالم  بانگە شە   ئیسالمی 
و  قە وارە   نە بوونی  لە كاتی  ئیسالم  پڕۆگرامی 
و  چاكە   بە   فە رمان  و  ئیسالميی  دە سە اڵتی 
بە رگری لە  خراپە  بكە ن لە  كاتی بوونی قە وارە  و 
دور  دۆخە كە دا  هە ردوو  لە   ئیسالمی،  دە سە اڵتی 
نە بێتە   بۆئە وە ی  ئارە زوو  هە واو  شوێنكە وتنی  لە  
ملمالنێی نە شیاو تێكدە رانە  و ئاژاوە ،  هە روە ك لە  
ٌة َيْدُعوَن  قورئاندا هاتووە  دە فە رموێت: )َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
هُم  َوُأوَلِئَك  اْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  ْيِ  اْلَ ِإَل 
ئە و  ڕوانگە ی  لە    ،)104-103( عمران:  آل  اْلُْفِلُحوَن( 
ئایە تە  پیرۆزە وە  دە توانین پێویستی بوونی حیزبی 
ٌة(  ُأمَّ ِمْنُكْم  )َوْلَتُكْن  دە فە رموێت  كە   بزانین  ئیسالمی 
داوای  ڕانە بردوو،  فیعلی  سە ر  چوە تە   ئە مر  المی 
دروستكردنی حیزب دە كات هە روە ك دە فە رموێت 
هاتووە )6(  كۆمە ڵ  واتای  بە   ئومە   وشە ی  ٌة(،  )ُأمَّ
ئێوە ی  لە   »با  هاتووە :  تە فسیردا  لە   هە روە ك 
و  ئیسالم  بۆ  بانگە شە   هە بێت  كۆمە ڵێك  بڕوادار 
هە ندێك  بۆ  )ِمْن(  بكات«)7(. وشە ی  دروشمە كانی 
نهەی  و  چاكە   بە   فە رمانكردن  چونكە   بە كاردێت، 

كە   كیفایە   فە رزە كانی  لە   یە كێكە   خراپە   لە   كردن 
بە   و  جێبە جێكردنی  بە   هە ستن  كۆمە ڵێك  دە بێت 
هە ستان  تە نها  هە روە ك  كارە كە ،  ئە نجامگە یاندنی 
كۆمە ڵە   بە و  دە بێت  بە ڵكو  نیە ،  بە س  كارە كە   بە  
هە موویان  لە سە ر  فە رزە كە   ئە وجا  ئە نجامبدرێت 

الدە چێت. 
بە اڵم  كراوە ،  هە موو  لە   داوا  ئایە تە كە دا  لە  
هە ندێك پێی هە ڵدە ستێت، ئە وانە ی كە  لە  توانایاندایە  
چۆن پێی هە ستن و بە  ئە نجامی بگهێنن)8(. كاری 
ئە و حیزبە ش دە بێ دیاریكراو بێت و دە فە رموێت 
و  بكات  ئیسالم  بۆ  بانگە شە   ْيِ(  اْلَ ِإَل  )َيْدُعوَن 
اْلُْنَكِر( لە گە ڵ  َعِن  َوَيْنهْوَن  ِباْلَْعُروِف  هەروەها )َوَيْأُمُروَن 
بانگە شە كردنیان دە بێت فە رمان بە  چاكە  و نهەی لە  
خراپە  بكە ن. ئە و كارە ش دە كرێت چە ندین حیزب 
ناكرێت  ڕێگری  و  هە ستن  پێی  ئیسالمی  پارتی  و 
لە  دروستبونیان، چونكە  لە  ئایە تە كە دا ئاماژە  بە وە  
نە كراوە  بفە رموێت )أمە  واحدە ( بە ڵكو بە  نە ناسراو 
دە توانن  كە س  چە ندین  چۆن  هە روە ك  هاتووە،  
لە  یە ك  بانگدان بكە ن  كاری قە زا و پێشنوێژی و 
كاتدا)9(. كە واتە  ئە و ڕاجیاییە ی كە  لە  حیزب و پارتە  
ئیسالمیە كاندا هە یە  هە موو پێكە وە  هە ڵە دە ستن بە  
ئە نجامدانی یە ك كار ئە ویش بانگە شە یە  بۆ ئیسالم 
ئە گە رچی ڕاجیابن لە  هە ندێك بیروباوە ڕ و پڕۆگرام 
ڕاجیایە ش  ئە و  ئیسالمی  كاری  بە   سە بارە ت 
دە بێتە  هۆی لێكنزیكبونە وە  نە ك لێكجیابوونە وە  و 
ئایە تە كە  دە فە رموێت: )ُكْنُتْم َخْيَ  لێكترازان، چونكە  
اِس َتْأُمُروَن ِباْلَْعُروِف َوَتْنهْوَن َعِن اْلُْنَكِر( آل  ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّ ُأمَّ
ًة َوَسًطا  عمران: )110(، وە  دە فە رموێت )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
َعَلْيُكْم َشهيًدا...(  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  اِس  النَّ َعَلى  ُشَهَداَء  ِلَتُكوُنوا 

البقرة: )143(.
پۆستی سە رۆك و جە ختكردن  داواكردنی   -2

لە سە ری:
كە سی  لە الیە ن  سە رۆك  پۆستی  داواكردنی 
شیاو و لێهاتوو بە توانا كارێكی شیاوو ڕە وایە )10( 
»نعم  دە فە رموێت:  پێغە مبە ر)د.خ(  هە روە ك 

;
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وبئس  وحلها،  بحقها  أخذها  لمن  اإلمارة  الشيء 
عليە  تكون  حقها  بغير  أخذها  لمن  اإلمارة  الشيء 
شت  »باشترین  واتە :  القيامة«)11(.  يوم  حسرة 
خۆی  هە قی  بە   كە سە ی  ئە و  بۆ  فە رمانڕە واییە  
بە دە ستی بهێنێت، و خراپترین شت فە رمانڕە واییە  
نەهێنابێت  بە دە ستی  خۆی  هە قی  بە   كە سێك  بۆ 
لە   بۆی«.   نەهامە تی  دە بێتە   دوایشدا  ڕۆژی  لە   و 
مێژووی ئیسالمیشدا ئە وە  چە سپیوە  كە  مسوڵمانان 
ملمالنێی )مونافە سە ( یە كتریان كردووە  لە  پێناو پلە  
و پۆستدا، بۆ نمونە  لە و كاتە وە ی كە  پێغە مبە ر )د.خ( 
پڕكردنە وە ی  سە رقاڵی  مسوڵمانان  كرد  وە فاتی 
تە رمی  تە نانە ت  بوون،  واڵت  سە رۆكی  پۆستی 
گرنگی  لە بە ر  نە سپارد  خاك  بە   پێغە مبە ریشیان 
بە نی  لە  سە قیفە ی  بۆیە   پۆستە ،  ئە و  پركردنە وە ی 
ساعیدە  مسوڵمانان سە رقاڵی دانانی كە سێكی شیاو 
بوون لە  پۆستی سە رۆكی دە وڵە ت، مە شغوڵبوونی 
و  واڵت  سە رۆكی  دانانی  بە   پێغە مبە ر  هاوە اڵنی 
بە ڵگە ی  پێغە مبە ر)د.خ(  تە رمی  بە خاكنە سپاردنی 
كۆدە نگی  و  هە ڵوێستی  یە ك  و  دە نگی  یە ك 
یە كە میان  شت:  دوو  لە سە ر  هاوە اڵنە   )ئیجماعی( 
ئە و  داوای  هە یە   بۆی  شیاو  كە سی  كە   ئە وە یە  
پۆستە  بكات بە پێی ئە و پڕوپاگە ندە  و بە رنامە یە ی 
هە یە تی بۆ فە رمانرە وایی؛ دووە میان دانانی كە سی 
لە   لە پێشترە   واڵت  سە رۆكی  پۆستی  لە   شیاو 
كراوە   ڕێگری  هە مانكاتدا  لە   تە رم)12(.  ناشتنی 
بگرێتە دە ست،  پۆستە   ئە و  نە شیاو  كە سی  لە وە ی 
گە ل  بە سە ر  نەهامە تی  و  مە ینە تی  دە بێتە   چونكە  

و میللە تدا، هە روە ك لە  فە رموودە دا هاتووە  نهەی 
لە و كە سانە  كردووە  كە  داوای پلە  و پۆست دە كە ن 
و توانای بە ڕێوە بردنیان نييە ، وە ك بە  ئە بوزە ری 
فە رموو كاتێك كە  داوای لە  پێغە مبە ر )دخ( كرد پلە  
و پۆستێكی بداتێ: »إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها 
خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليە 
ئە مانە تە   ئە وە ش  الوازی  »تۆ  واتە :  فيها...«)13(. 
كە سێك  بۆ  تە نها  پە شیمانيیە ،  و  سە رشۆڕيی  و  
ئە وە ی  و  وە ریگرتبێت  خۆی  هە قی  بە   كە   نە بێت 
هە روە ك  بكات«،  جێبە جێی  ئە رك  لە   لە سە رێتی 
و  »سە رشۆڕيی  هاتووە :  فە رمودە كە دا  ڕاڤە ی  لە  
و  پلە   پۆستی  كە سە ی شایە نی  ئە و  بۆ  پە شیمانی 
پایە  نییە ...«)14(. كە واتە  هە وڵدان بۆ پڕكردنە وە ی 
پۆستی سە رۆكایە تی یاخود هە ر پلە یە كی دیكە  لە  
دە وڵە تدا كارێكی شیاوە  و هە ركە س لە  توانایدا بوو 
بۆی هە یە  داوای بكات، ئە وانە ش كە  داوای دە كە ن 
هە بێت  بۆچونیان  ڕاو  یە ك  هە موو  نییە   مە رج 
دە شێ لە  زۆربە ی باسە كاندا ڕاجیا بن، بە اڵم بە پێی 
ئە و مە رجانە ی كە  دانراون كە سی شیاو دە خرێتە  

شوێنی شیاو.
كاندیدە كان:  بۆ  هە ڵبژاردن  بانگە شە ی   -3
كە   یاساییە  شە رعيیە كان  ڕێكارە   لە   دیكە   یە كێكی 
بنیاتنە ر  ببێتە   سیاسی  ڕاجیایی  بۆئە وە ی  دانراوە  
چ  كاندیدە كان  بۆ  بانگە شە   بە   ڕێگە دان  لە   بریتییە  
لە الیە ن خۆیانە وە  بكرێت یاخود لە الیە ن الیە نگران 
خاڵە   ئە م  بۆ  بە ڵگە ش  شوێنكە وتوانیانە وە ،  و 
پێغە مبە ر)د.خ(  هاوە اڵنی  لە   هە ریە ك  بانگە شە ی 

لە  چە ندین ئایە تى قورئاندا ئاماژە  بە وە كراوە  
كە  نابێت ڕاجیایی بگاتە  الدان و پە رتە وازە بوون 

;
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بوو بۆ ئە و كاندیدە ی دە یانویست پۆستی سە رۆك 
دوايی  كۆچی  پاش  لە   نموونە   بۆ  بكاتە وە ،  پڕ 
پێغە مبە ر )د.خ( لە  سە قیفە  چە ندین كاندید هە بوون 
بۆ پۆستی سە رۆك، كاندیدی ئە نسارە كان سە عدی 
بۆ  بانگە شە ی  كە   ئە وە شی  بوو،  عە بادە   كوڕی 
كاندیدی  بوو،  مونزیر  كوڕی  ئە لحوبابی  دە كرد 
ئە بو  كە سە   سێ  لە و  بوو  یە كێك  موهاجرینیش 
ئە بو  خە تاب،  كوری  عومە ری  سدیق،  بە كری 
عوبە یدە )15(،  هە روە ك لە  ڕیوایە تە  صە حیحە كاندا 
كوڕی  دە وری سە عدی  لە   »ئە نسارە كان  هاتووە : 
سە عد...  بە نی  سە قیفە ی  لە   كۆبونە وە   عە بادە  
موهاجیرە كانیش لە  دە وری ئە بو بە كر كۆبوونە وە ... 
عومە ر دە فە رموێت خۆم ئامادە  كرد كە  ووتە یە ك 
پە لە مە كە   فە رمووی  ئە بوبە كر  بە اڵم  پێشكە شكە م، 
و خۆی وتە یە كی پێشكە شكرد، عومە ر دە فە رموێت 
لە   دە یوت،  ئە ویش  بیڵێم  دە مویست  من  ئە وە ی 
وتە كانیدا فە رمووى: عە رە ب پێشتر ئە و كارە ی تە نها 
بە  كاری قوڕە یش زانیوە  )لێرە دا مە بە ستی ئە وە یە  
كاری ئاینی پێش هاتنی ئیسالم و دوای هاتنی هە ر 
بۆ قوڕە یش دە بێت، چونكە  سە رپە رشتی ماڵی خودا 
و كاری ئاینی لە دە ست ئە واندا بووە (، خە بابیش كە  
پڕوپاگە ندە ی بۆ كاندیدی ئە نصارە كان دە كرد وتی: 
»نە خێر واللە كاری واناكە ین، با ئە میرێك لە  ئێوە  
پێی  وە اڵمدا  لە   ئێمە ... عومە ر  لە   ئە میرێك  و  بێت 
فە رموو: ئە گە ر بە وشێوە یە  بێت ئە وا گە ر دە توانی 
بمرە ، ئە بوبە كریش فە رمووی ئێمە  ئە میر و ئێوە ش 
هە ردووالماندا  نێوان  لە   با  ئیشە ش  ئە و  وە زیر، 
نێردراوی  گووتی:  سابت  كوڕی  زە یدی  بێت... 
پێشە واش دە بێ  بۆیە   لە  موهاجیرە كان بوو  خودا 
خوداین  پشتیوانی  ئە نصاری  ئێمە ش  بێت،  لە وان 
ئە بوبە كریش  پێغە مبە ربووین  پشتیوانی  هە روە ك 
هە ندێك  لە   بداتە وە ...«،   پاداشتان  خوا  فە رموی 
»ئێمە ی  فە رمووی:  ئە بوبە كر  هاتووە   ڕیوایە تدا 
گرۆەی موهاجیران یە كە م كە س بووین مسوڵمان 
بووین و عە رە بیش بە  پیاوێك لە  قوڕە یش ئیصالح 

دە كرێت، خە ڵكی شوێنكە وتە ی قوڕە یشە ، و ئێوە ش 
بۆیە   خۆشە ویسترن...  كە س  هە موو  لە   برامانن... 
ئێمە ش دوو كاندیدتان پێ دە ڵێین عومە ری كوڕی 
تۆ  وتی  عومە ریش  ئە بوعوبە یدە ،  یاخود  خە تاب 
خۆشە ویستی  ئێمە ی  گە ورە ی  تۆ  هە ڵدە بژێرین 
سێ  ئە و  كێ  باشتری...  ئێمە   لە   پێغە مبە ربووی 
لە   پێغە مبە ر  لە گە ڵ  كە   كۆبۆتە وە   تیا  سیفە تە ی 
خودامان  گووت،  هاوە ڵە كە ی  بە   ئە شكە وتە كە دا، 
ئە بوبە كر و خە ڵكیش  بە   بە یعە تیدا  لە گە ڵە ، عومە ر 
دوا بە دوای عومە ر بە یعە تیاندا بە  ئە بوبە كر«)16(.  
فە رمویان:  زوبە یریش  و  تاڵب  ئە بو  كوری  عە لی 
ئە شكە وتە كە   لە   بە شیاو دە زانین،  ئە بوبە كر  »ئێمە  
خاوە ن  كە سێكی  دە زانین  بوو،  پێغە مبە ر  گە ڵ  لە  
پێشنوێژی  پێكرد  فە رمانی  پێغە مبە ر  پایە یە ،  پلە و 

بكات...«)17(.
ئە نصارە كانی  بە   بانگە شە یدا  لە   تە نانە ت عە لی 
كارە ،  ئە و  بۆ  شیاوترین  »ئێمە   دە گووت: 
قورئان  لە   شارە زاترینمان  ئالوبە یتین،  چو نكە  
لە   خودا  دینی  لە   تێگە شتوترینمان  ئێمە دایە ،  لە  
لە   پێغە مبە ر  لە  سوننە تی  ئێمە دایە  شارە زاترینمان 

ئێمە دایە ...«)18(.
هە ڵبژاردن  پڕوپاگە ندە ی  دە رگاری  لە كۆتایدا 
ئە بوبە كر  بە   بە یعە تیاندا  پێكە وە   هە موو  داخراو 
بە یعە تیدا  عە بادە ش  كوڕی  سە عدی  تە نانە ت  و 
موهاجرین  ئێوە ی  فە رموو:  ئە بوبە كری  بە   و 
و  تۆ  ئە میر،  ببمە   كە   برد  من  بە   حە سادە تان 
بە تۆ)19(.  بدە م  بە یعە ت  ناچارتانكردم  قە ومە كە م 
ترسی  كە   بە وشێوە یە  بوو  پڕوپاگە ندە   بانگە شە ی 
ئە وە ی هە بوو ببێتە  كێشە  و ناكۆكی بەهۆى دە نگ 
هە موو  بە وشێوە یە   ملمالنێ)20(،  و  بە رزبونە وە  
كە سی  توانیان  بوون  ڕاجیاش  ئە گە رچی  پێكە وە  
بە   فە رمانڕە واییە یان  ماوە ی  و  هە ڵبژێرن  شیاو 

حوكمی ڕاشد ناوببرێت.
4- لە  بنە ماكانی سستە می فە رمانڕە وايی لە  ئیسالمدا؛ 

سە روە ری بۆ شە رعە  و دە سە اڵتیش بۆ گە ل)21(.
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بە رزی  لە  سە روە ری: »دە سە اڵتێكی  مە بە ست 
ڕەهایە ، تە نها ئە و مافی تە شریعی هە یە  بە  دە ركردنی 
ڕای  كارە كان«)22(.  و  شتە كان  سە ر  لە   بڕیار 
هە موو زانایان لە سە ر ئە وە  كۆیە  كە  سە روە ری لە  
ئیسالمدا بۆ شە رعە  و بگرە  كۆی هاوە اڵنی لە سە رە  
لە  باسە كانی ئە لحاكم لە  كتێبە كانی ئوصولی فیقەدا 
لە و  ڕاجیايی  پێیوایە   شە وكانی  و  باسكراوە )23( 
بەهەمان شێوە   و  زانایاندا)24(  لە نێو  نییە   باسە دا 
هاتنی  پێش  نییە   فە رمانێك  هیچ  باسە كانی  لە  
ئە لعە رە بی)26(،  ئیبن  ئامێدی)25(،  لە وانە   شە رع 
زانا  ئە و  بە ڵگە ی  شە وكانی)28(.  ئە سنە وی)27(، 
بە ڕێزانە ش زۆرن لە  قورئان و فە رموودە   و كۆی 

هاوە اڵن، لە  بە ڵگە كانی قورئان:
ها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا  1- خودا دە فە رمووێت: )َيا َأيُّ
ُسوَل َوُأوِلي اْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِف  َ َوَأِطيُعوا الرَّ اللَّ
ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ َواْلَيْوِم  وه ِإَل اللَّ َوالرَّ َشْيٍء َفُردُّ

اْلَِخِر َذِلَك َخْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويًل( النساء: )59(. 
ًقا ِلَا َبْيَ َيَدْيِه  قِّ ُمَصدِّ 2- )َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَ
ا َأْنَزَل الّل َوَل  ِمَن اْلِكَتاِب َوُمهْيِمًنا َعَلْيه َفاْحُكْم َبْيَنهْم ِبَ
ِمْنُكْم  َجَعْلَنا  ِلُكلٍّ  قِّ  اْلَ ِمَن  َجاَءَك  ا  َعمَّ َأْهَواَءُهْم  ِبْع  َتتَّ
ئایە تی  چە ندین  و    .)41( الائدة:  َوِمنهاًجا(  ِشْرَعًة 

دیكە )29(.
لە  فە رمودە شدا هاتووە : » من أحدث في أمرنا 
ەذا ما ليس منە فەو رد«)30(،...« ومن عمل عمال 
ليس عليە أمرنا فەو رد«)31(. واتە » هە ركە سێك 
نە بێت  ئایندا  لە   و  ئاینە كە مان  لە   بكات  داهێنانێك 

و  بكات  كارێك  »هە ركە س  ڕە تدە كرێتە وە «؛ 
فە رمانی ئێمە ی لە سە ر نە بێت ڕە تدە كرێتە وە«. 

مە بە ستیش لە وە ی كە  دە سە اڵت بۆ گە لە ، واتە  
هە ڵبژێرێت  كە سێك  لە وە ی  بڕیارە   خاوە نی  گە ل 
فە رمانڕە وايی  شە رع  بە پێی  فە رمانڕە وا  بیكاتە   و 
بكات لە  هە مانكاتیشدا گە ل بۆی هە یە  لێپێچینە وە ی 
بە   پێشكە شكردنی  و  الدانی  لە كاتی  بكات  لە گە ڵدا 
دادگا و البردنیشی ئە گە ر بە  كە ڵكی فە رمانڕە وايی 
نەهات)32(. چونكە  مافی گە لە  ئە و كە سە ی متمانە ی 
پێدە كات و هە ڵی دە بژێرێت لیی ڕازی بێت، ئە گە ر 
گرێ  ئە و  بە پێی  ناكرێت  گوێڕایە ڵی  وانە بێت 
بە ستە ی لە  نێوان كە سی فە رمانڕە وا و گە لدا هە یە ، 
كە  دە بێت كاربە دە ست پابە ندبێت بە  پراكتیزە كردنی 
مافە كانیان،  پاراستنی  و  دادپە روە ريی  و  ئیسالم 
خە ڵكیش لە  بە رامبە ر ئە وە  دە بێ گوێڕایە ڵ بن)33(. 
بە ڵگە ش لە سە ر ئە وە ی كە  دە سە اڵت بۆ گە لە  خودا 
ُسوَل  ها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا الّل َوَأِطيُعوا الرَّ دە فە رموێت: )َيا َأيُّ
َوُأوِلي اْلَْمِر ِمْنُكْم(  وشە ی )ِمْنُكْم( ئە وە  دە گهێنێت كە  
دە بژێرن،  هە ڵی  خۆتان  و  خۆتانە   لە   كاربە دە ست 
لە سە رتان  ئە وە ی  واتە   )علیكم(  فە رمووە   نە ی 
هەروەها  كاربە دە ست،  و  فە رمانڕە وا  بە   كراوە  
دە سە اڵت  كە   ئە وە ی  لە سە ر  دیكە ش  بە ڵگە یە كی 
بۆ گە لە  پێغە مبە ر لە  بە یعە ی عە قە بە ی دووە مدا بە  
ئامادە بووانی فە رموو: » أخرجوا إلي ]منكم[ اثين 
عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم  فأخرجوا منهم 
من  وثلثة  الزرج  من  تسعة  منهم  نقيبًا  عشر  اثين 

لە  بنە ماكانی سستە می فە رمانڕە وايی لە  ئیسالمدا؛ 

سە روە ری بۆ شە رعە  و دە سە اڵتیش بۆ گە ل

;
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الوس »)٣4(. لە و كۆبونە وە یە دا پێغە مبە ر داوای لە  خۆیان كرد سە ركردە  و 
چاودێر بۆ خۆیان هە ڵبژێرن.  بە ڵگە ی ئیجماعی هاوە اڵنیش لە سە ر ئە وە ی لە  
بە نى سە قیفە  هاوە اڵن خۆیان بە  ویستی خۆیان كە سێكیان كرد بە  سە رۆكی 
گە لە  و خە ڵكی  مافی  كاربە دە ست  كە واتە  هە ڵبژاردنی سە ركردە  و  خۆیان. 
بە رنامە  و  ئە و  بە پێی  ئە وە ی كێ هە ڵدە بژێرن  لە سە ر  بۆیان هە یە  ڕاجیابن 
پڕۆپاگە ندە یە ی پێشكە ی خە ڵكی دە كە ن، و  ڕێكخستنی هە ڵسوكە وتی مرۆڤ 
ئیسالمیدا  لە ژێر سایە ی دە سە اڵتی  ئە وانە ی  مافی خودایە  و مسوڵمانان و 

دە ژین بۆیان نیە  ڕاجیا و ناكۆك بن لە و خاڵە دا. 
كە واتە  لە  دروستكردنی دە وڵە تێكی ڕاشید و ڕە شیددا ڕاجیایی سیاسی 
ئیسالم  كە   ڕێكارانە ی  و  پە یڕە و  بە و  بێت  پابە ند  ئە گە ر  دە بینێت  ڕۆڵ 

دیاریكردووە ، بە پێچە وانە وە  دە بێتە  هۆی  ناكۆكيی و پە رتە وازە یی. 

سە رچاوە  و پە راوێزە كان
1ــ أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الكليات )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 

1419ە-1998م(، ص61.
2ــ ابراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشەور بن 

حسن آل سلمان )دون مكان: دار ابن عفان، 1417ە- 1997م(، ج5، ص429.
داوودي  عدنان  تحقيق: صفوان  القرءان،  ألفاظ  مفردات  الصفهاني،  الراغب  3ـــ 

)دمشق: دار القلم، ط4، 1425ە(، ص294.
4ــ وە ك زۆرجار لە  كە ناڵە  كوردیيە كان بانگە شە  بۆ تێگە شتێكی كورديیانە  بۆ 

ئیسالم دە كرێت.
5ـــ تقي الدين النبهاني، نظام الحكم في اإلسالم )1372ە-1953، ط2(، ص6-7؛  
عبدالعزيز عزت الخياط، النظام السياسي في اإلسالم، النظرية السياسية نظام الحكم 

)القاهرة: دارالسالم، ط2، 1425ە-2004م(، ص69.
6ــ محمد بن عبد اللە األندلسي ابن العربي، الجامع ألحكام القرءان )بيروت: دار 

الكتب العلمية، دون ط، دون سنة(،  ج2، ص65.
7ــ محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق 

محمود محمد شاكر وآخرون )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط2، دون سنة(،  ج7، ص90.
8ـــ عبداللە بن عمر بن محمد البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف 
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عبدالحمن  محمد  وتقديم:  اعداد  البيضاوي،  بتفسير 
ط،  دون  العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  المرعشلي 

دون سنة(، ج2، ص32-31.
9ــ محمود الخالدي، اإلسالم وأصول الحكم )األردن: 

عالم الكتب الحديث، إعادة الطباعة 2006م(، ص237.
النظام  سمارة،  عبدالهادي  عبدالمنعم  إحسان  10ــ 
السياسي في اإلسالم )عمان: دار يافا، 2000م-1420ە(، 38.
11ــ ابن حجر، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، 

ج13، ص126.
12ــ تقي الدين النبهاني، الشخصية اإلسالمية )بيروت: 

دار األمة، ط 5، 1424ە-2003م(، ج2، ص16.
13ــ مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراەية 

اإلمارة بغير الضرورة، رقم )1825(، ج3،  ص1457.
النووي، صحيح  يحيى  زكريا  أبو  الدين  محي  14ــ 
مسلم بشرح النووي )دون مكان: مؤسسة القرطبة، ط2، 

1414ە-1994م(، ج12، ص290.
15ــ سمارة، النظام السياسي في اإلسالم، ص40.

16ــ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري 
عبدالعزيز  بن  عبداللە  تحقيق:  البخاري،  صحيح  بشرح 
ج7،  معلومات(،  دون  المعرف،  دار  )بيروت:  وآخرون 
الطبقات  كتاب  منيع،  بن  سعيد  بن  محمد  ص33-30، 
الكبير، تحقيق: علي محمد عمر )القاهرة: الشركة الدولية 
الطبري،  ص163-164؛  ج3،  1421ە-2001م(،  للطباعة، 

تاريخ الطبري، ج3، ص222-219.
تحقيق:  النبوية،  السيرة  كثير،  بن  اسماعيل  17ــ 
ط،  دون  المعرفة،  دار  )بيروت:  عبدالواحد  مصطفى 

1395ە-1976م(  ج4، ص497-486.
اإلمامة  الدينوري،  قتيبة  أبي  مسلم  عبداللە  18ـــ 
دار  )بيروت:  الزيني  محمد  طە  تحقيق:  والسياسة، 

المعرفة(، ج1، ص19.
19ـــ محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق: 
ط2،  دارالمعارف،  )القاهرة:  ابراهيم  الفضل  أبو  محمد 

دون سنة(، ج3، ص223.
هشام،  البن  النبوية  السيرة  ەشام،  ابن  20ـــ 
الكتاب  دار  )بيروت:  تدمري  عبدالسالم  تحقيق:عمر 

العربي، ط2، 1410ە-1990م(، ج4، ص311.

اإلسالم  في  الحكم  نظام  النبهاني،  الدين  تقي  21ـــ 
)1372ە-1953، ط2(، ص6-7؛  الخياط، النظام السياسي 

في اإلسالم، ص69.
22ـــ الخالدي، اإلسالم وأصول الحكم، ص27.
23ــ الخالدي، اإلسالم وأصول الحكم، ص37

24ــ محمد علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم األصول، تحقيق: سامي بن العربي األثري 

)الرياض: دارالفضيلة، 1421ە-2000م(، ج1، ص78.
منتەى  اآلمدي،  محمد  بن  علي  الدين  سيف  25ــ 
المزيدي  فريد  أحمد  تحقيق:  األصول،  علم  في  السؤل 

)بيروت: دارالكتب العلمية، 1424ە-2004م(، ص23.
26ــ ابن العربي، أحكام القرءان، ج5، ص439.

27ــ جمال الدبن عبدالرحيم اآلسنوي، نهاية السؤل في 
شرح منهاج الوصول في علم األصول، للقاضي عمر عبداللە 

البيضاوي )عالم الكتب، دون معلومات(، ج1، ص258.
28ـــ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج1، ص78.

 ،)115(  ،)105(  ،)60(  ،)58(  ،)65( النساء:  29ــــ 
األنفال:   ،)120( البقرة:   ،)36( األحزاب:   ،)10( الشورى: 

)24(، النور: )51(.
النيسابوري، صحيح مسلم،  الحجاج  30ـــ مسلم بن 
دارالحديث،  )القاهرة:  عبدالباقي  فؤاد  محمد  بە:  اعتنى 
األحكام  نقض  باب  األقضية،  كتاب  1412ە-1991م(، 
الباطلة، ورد محدثات األمور، رقم )1718(، ج3، ص1343.
31ـــ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري 
الصلح،  كتاب  1423ە،2002م(،  كثير،  ابن  دار  )بيروت: 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: 

)2697(؛.
32ـــ الخياط، النظام السياسي في اإلسالم، ص74.

في  السياسية  األحزاب  تعدد  البدراني،  هشام  33ـــ 
والحقوق  المشروعية  المعاصرة،  اإلسالمية  الدولة 
القويم،  دارالمنهاج  مكتبة  )سورية:  والواجبات 

1435ە-2014م(، ص129.
بغية  بكرالزيلعي،  أبي  بن  علي  بن  نورالدين  34ـــ 
تحقيق:  الفوائد،  ومنبع  الزاوئد  مجمع  تحقيق  في  الرائد 
ط،  دون  دارالفكر،  )بيروت:  الدرويش  محمد  عبداللە 

1414ە-1994م(، ج6، ص52 - المغازي والسير.
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جیاوازی بۆچوونی سیاسی 

لە فکری ئیسالمیدا

پ.ى.د.ئاراس محمد ساڵح

د توێژینەوەی زانستی 
المیيەکاندا. چەن

کتۆرا لە زانستە ئیس
د

یە. ژمارەیەک کتێبی چاپکراوی هەیە. 
باڵوکراوەی هە

یە لە زانکۆی سلێمانی.    
مامۆستا
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ئەمڕۆدا  ڕۆژگاری  لە  بابەتانەی  لەو  یەکێک 
ئاڕاستە  و  بۆچوون  دیدو  و  نێوان موسڵمانان  لە 
ئیسالمیەکاندا جێگەی مشتومڕ و لێکدانەوەی زۆرە 
بابەتی جیاوازی سیاسيیە، ئایا موسڵمانان کام دیدو 
بۆچوون و شێوازی کاری سیاسی هەڵبژێرن، چۆن 
کاری سیاسی بکەن و هەوڵی بااڵدەستی حوکمی 
شەرعی بدەن، ئایا لەناو سەرچاوە سەرەکيیەکانی 
کاری  و سونەتن( شێوازی  )قورئان  کە  ئیسالمدا 
سیاسی یەکالیی کراوەتەوە و پێویستە موسڵمانان 
فیقهى  یان   النەدەن؟  لێی  و  پابەندبن  پێوەی 
شەرعی  بەڵگەی  هەمووی  ئیسالمی  سیاسی 
لە قورئان سونەتدا؟ یان بەشێکی زۆری  لەسەرە 
ئیسالمی  سیاسی  فیقهى  سەرچاوەکانی   و  بنەما 
کاربەدەست  بیری  و  ئیجتیهاد  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لێرەدا  ئیسالمی؟  فیقهى  موجتهەیدەکانی   و 
هەوڵدەدەین لەناو کەلەپووری سیاسيی و مێژووی 

ئیسالمیدا وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەینەوە؟
گرنگی  ئاسمانی  پەیامێکی  وەک  ئیسالم  ئاینی 
کاروباری  ڕێکخستنی  و  دەوڵەتداريی  بە  دەدات 
ئیسالمدا  دەقەکانی  لەناو  بەاڵم  واڵت،  سیاسی 
قورئان و سونەت جۆری سستمی سیاسی  وەک 
دیارینەکراوە، بەڵکو بەدرێژایی مێژوو هەڵبژاردنی 
کێ  و  دەسەاڵت  یەکەمی  کەسی  ناوی  و  خەلیفە 
حوکمڕانی  شێوازی  موسڵمانان  خەلیفەی  ببێتە 
لێکدانەوەی  و  ئیجتیهاد  بەپێی  ئەمانە  هەموو 
موسڵمانان بووە، بە دەقی شەرعی دیاری نەکراون، 
ئەگەر شێوازی حوکمڕانی دیاری بکرایە ئیتر وەک 
دەقێکی ئاینيی چەسپاو سەیری دەکراو نەدەتوانرا 

دەستکاری بکرێت و بگۆڕێت.
جەختی  ئیسالمدا  بنەماکانی  لە  ئەوەی  بەاڵم 
بەدیهێنانی  و  دادگەريی  چەسپاندنی  لێکراوەتەوە 
شێوەیەک  چ  بە  بەاڵم  گشتییە،  بەرژەوەندی 
گشتی  بەرژەوەندی  چۆن  دەکرێت  حوکمڕانی 
شێوازی  یەک  و  ڕێگا  یەک  تەنها  ئایا  دێتەدی؟ 

حوکمڕانی و سیاسەتکردن هەیە؟ بێگومان هەموو 
یەکالیی  شەرعی  دەقی  بە  لەبەرئەوەی  ئەمانە 
نەکراونەتەوە جێگەی مشتومڕی زۆرن، ئەم بابەتە 
زیاتر بۆ ئیجتیهاد و بیرکردنەوەی خودی مرۆڤ 
خوێندنەوەی  و  ئیجتیهاد  بەپێی  دەکرێت  دانراوە، 
مرۆڤ بگۆڕێت،  هەروەها لەکات و جێگەیەکەوە بۆ 
سەردەمێکی تر گۆڕانی بەرسەدا دێت، بەاڵم ئەوەی 
هێنانەدی  ئیسالمیدا  سیاسی  فکری  لە  سەنتەرە 
بۆ  العامە(  المصلحە  )تحقیق  گشتیە  بەرژەوەندی 
ڕێگایەکی  هەموو  گشتی  بەرژەوەندی  بەدیهێنانی 
شەرعی کراوەیە لە بەردەم دەسەاڵتداران و ئهەلی 

زانست و ئیجتیهادا)1(.
جەختی  سونەتدا  و  قورئان  لە  ئەوەی 
لێکراوەتەوە دادگەريی و شورا و ستەم نەکردنە،  
هەروەها هەڕەشەی توند کراوە لەوانەی ئەمانەتی 
دەسەاڵتداری گشتی دەگرنە دەست و کەمتەرخی 
ئەوەیشە  هەر  ناپارێزن،  ئەمانەت  و  دەکەن  تێدا 
الیان  کەم  زۆر  سوننە  ئهەلی  مێژوو  بەدرێژایی 
لەبەرئەوەی  کردوەتەوە،  سیاسیدا  فیقهى  بەالی  
دەسەاڵتداری  فیتنەی  لە  سوننە  ئهەلی  زانایانی 
ترساون کە زۆر کات مرۆڤ لەکاتی دەسەاڵتداریدا 
تووشی الدان بووە،  هەروەها لەبەرئەوەی ئهەلی 
خاوەنی  ئیسالمی  مێژووی  بەدرێژای  سوننە 
دەسەاڵت بوون و زۆر پێویستیان بە هەموو بنەما 
و لقەکانی  فیقهى سیاسی نەبووە و زۆر بایەخیان 

بەو الیەنە نەداوە.
کۆمەڵدا  لەناو  بەرقەرارکردنی  و  دادگەریى 
یەکێکە لە بنەما سەرەکیيەکان و قورئان و سونەت 
و زۆر جەختی لێدەکەنەوە،  هەروەها هەموو ڕێگا 
و  دەق  لەناو  دادگەری  چەسپاندنی  بنەماکانی  و 
تەنانەت  کراونەتەوە،  یەکالیی  ئیسالمدا  بنەماکانی 
کینە  و  ڕق  بەهۆى  کە  دەکاتەوە  جەخت  قورئان 
بەرن،  نادادی  بۆ  پەنا  نابێت  ئاینەوە  جیاوازی  و 
بەڵکو دادگەری تەقوا و خواپەرستی ڕاستەقینەیە، 
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ُكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َألَّ َتْعِدُلوا  ِرَمنَّ وەک دەفەرموێت: )َوَل َيْ
ا َتْعَمُلوَن(  ُقوا اللَّ ِإنَّ الل َخِبٌي ِبَ ْقَوى َواتَّ اْعِدُلوا هَو َأْقَرُب ِللتَّ
الائدة: 8. با ڕق و کینەتان لە گەلێک واتان لێنەکات 
نادادی بکەن، دادگەربن، دادگەری نزیکە لە تەقوا و 
خواناسيیەوە، خوای گەورە ئاگادارە بە کارەکانتان.
لە  سیاسەت  تری  بنەماکانی  لە  تر  یەکێکی 
بنەمایانەی  لەو  یەکێکە  شورا  شورایە،  ئیسالمدا 
قورئان جەختی لەسەر دەکاتەوە، بەاڵم ئایا شورا 
واجبە یان موستەحەب؟ ئەگەر شورا کرا پێویستە 
جێگەی  ئەمانە  هەموو  نا؟  یان  بین  پابەند  پێوەی 
یەک  شورادا  بابەتی  لە  موسڵمانانە،  جیاوازی 
کەواتە  نیە،  یەکالکەرەوە  تەفسیری  و  بۆچوون 
لێرەشدا جیاوازی هەیە و ناکرێت تەنها ڕای یەک 
موفەسیر یان فەقیەو ئوصولی بەڕاست بزانرێت و 

ئەوانی تر بە بەتاڵ)2(.
ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ سەرەتای کاری سیاسەت 
کاری  سەرەتای  ئیسالمدا،  لە  دەوڵەتداری  و 
دەوڵەتی  لە  ئیسالمییدا  مێژووی  لە  دەوڵەتداری 
)د.خ(  پێغەمبەر  کە  دەستپێدەکات  مەدینەوە 
نەخشەو پالنی بۆ داڕشتووە و هەرخۆشی کەسی 
لە  )د.خ(  پێغەمبەر  بووە،  دەوڵەتە  ئەو  یەکەمی 
مزگەوتەکەی  لە  دەوڵەتی  بنکەی  مەدینەدا  شاری 
خۆیدا داناوە و لەیەک کاتدا دەسەاڵتی ڕاپەڕاندن و 
قەزا و سوپا بەدەست خۆیەوە بووە و هەموویان 
ڕاپەڕاندووە،  کاروبارەکانی  خۆی  بڕیاری  بە 
دەستبەر  ناوخۆی  یەکڕیزی  و  کۆدەنگيی  بەاڵم 
دەوڵەتی  دەستوری  کاتدا  هەمان  لە  و  کردووە 
نووسیوەتەوە کە بە )صەحیفەی مەدینە( ناسراوە، 
خۆی  واجبی  و  ئەرک  کەسێک  هەموو  بۆئەوەی 
پەڕاوێز  و  نەکرێت  لێ  ستەمی  کەس  و  بزانێت 
نەخرێت  بەهەر بیانیویەکەوە بێت، پێغەمبەر )د.خ( 
ناموسڵمانەکانیشی  جێگەی  واڵتدا  دەستوری  لە 
کردووەتەوە کە جولەکەکان بوون، چونکە دەوڵەت 
سنوری فراوانترە و ناکرێت لە واڵتێکدا یەک جۆر 

خەڵکی هەبن و بە زۆر خەڵکی لەسەر یەک عەقیدە 
مەدینە  دەستوری  کۆبکرێتەوە،  بیرکردنەوە  و 
کەواتە  کردووە،  ئیقرار  بوونی  هاواڵتی  بنەمای 
نیشتمانە  ئەو  بازنەی  نیشتمان  یەک  هاواڵتیانی 
دیاری  واجبەکانیان  و  ماف  و  دەکاتەوە  کۆیان 

دەکات)3(.
پێغەمبەر )د.خ( دە ساڵ لە مەدینەدا دەوڵەتداری 
کردووە، دەوڵەتێک لەسەر پەیامی پێغەمبەرایەتی، 
دیاری  حوکمڕانی  شێوەی  خۆی  دوای  بۆ  بەاڵم 
نەکردووە و نەیفەرمووە لە دوای من بەو شێوەیە 
بۆ خۆیشی  تەنانەت جێنشینی  بەڕێوەبەرن،  واڵت 
بەڵکو  نوسراو)4(.  ڕاشکاو  دەقێکی  بە  دانەناوە 
ئەبوبەکر  ئایا  زانایاندا،  نێوان  لە  هەیە  جیاوازی 
یان دەقێکی  بە خەلیفە  بە دەقێکی شەرعی کراوە 
ئاماژەیی، یان بە هەڵبژاردن لەالیەن موسڵمانانەوە؟، 
هەندێ ئاماژە هەیە لە فەرمودەکاندا کە بە )النص 
هەموویان  ئاماژانە  ئەو  دەبرێن،  ناو  االشاری( 
خۆی  دوای  لە  پێغەمبەر)د.خ(  دەچن  ئەوە  بۆ 
یان  داناوە،  خۆی  شوێنی  لە  صدیقی  ئەبوبەکری 
ببێتە  ئەبوبەکر  لەدوای خۆی  بەالیەوە باش بووە 
پێغەمبەر)د.خ(  ئەگەر  موسڵمانان،  فەرمانڕەوای 
نوسراو  فەرمانێکی  یان  ڕاشکاو  فەرمودەیەکی  بە 
ئەبوبەکری دەستنیشان بکردایە لە دوای خۆی ببێتە 
خەلیفە، ئەوا جیاوازی نەدەکەوتە نێوان هاوەاڵن کە 
کێ ببێتە خەلیفە، تەنانەت لەسەر ناوی خەلیفەیش 
چی  ناوی  واڵت  سەرۆکی  کە  هەبووە،  جیاوازی 
موسڵمانەکانەوە  لەالیەن  خەلیفە  ناوی  بێت)5(؟!. 
دیاری  شەرعی  دەقێکی  ئەوەی  نەک  دیاریکراوە 
کوڕی  عومەری  ڕۆژگاری  تا  ناوە  ئەو  کردبێت، 
خەتاب مایەوە، هەتا هەندێک لە هاوەاڵن وتیان ئێمە 
خەلیفە  لەوەوە  ئەمیرمانە،  عومەر  و  موسڵمانین 
لە سەردەمی عومەری  ناونرا ئەمیری موسڵمانان 
کوڕی خەتابدا و کەسیش نەیوت ئەو ناوە الدانە لە 

ئیسالم و کۆدەنگی موسڵمانان)6(.
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هەڵبژاردنی ئەبوبەکری صدیق لە دوای کۆچی 
سەرەتا  موسڵمانان  خەلیفەی  بە  پێغەمبەر)د.خ( 
جیاوازی هەبوو ئایا کەسێکی پشتیوان یان کۆچەر 
کوڕی  عومەری  بەهەوڵی  پاشان   خەلیفە،  ببێتە 
موسڵمانان  ساعیدە  بەنی  سەقیفەی  لە  خەتاب 
ئەبوبەکری صدیقیان هەڵبژارد بە خەلیفە و پاشان 
ئەبوبەکری  کراو  لەسەر  کۆدەنگی  مەدینەدا  لە 
هەرچەندە  موسڵمانان،  خەلیفەی  بووە  صدیق 
بۆئەوەی  هەبووە  ئاماژەپێکردن  دەقێکی  کۆمەڵە 
بەشێکی  بەاڵم  خەلیفە،  ببێتە  صدیق  ئەبوبەکری 
کەس  بەهێزترین  کە  بووە  تێدا  ئیجتیهادی  زۆر 
لە دوای پێغەمبەر)د.خ( کە شوێنەکەی پڕ بکاتەوە 

ئەبوبەکری صدیقە)7(.
مانگ  سێ  و  ساڵ  دوو  صدیق  ئەبوبەکری   
بکات  دوایی  کۆچی  ئەوەی  پێش  بووە،  خەلیفە 
بۆئەوەی  بووە،  جەنگدا  لە  واڵت  لەبەرئەوەی 
لەکاتی کۆچی دوایی خەلیفەدا جیاوازی و شڵەژان 
لەناو موسڵماناندا دروست نەبێت، عومەری کوڕی 
خەتابی دەستنیشان کرد بۆ شوێنگرتنەوەی خۆی و 
ڕاوێژی بە گەورە هاواڵن کرد، ئەوانیش پشتگیری 
موسڵمانان  هەموو  دواتر  و  کرد  هەنگاوەیان  ئەو 

بەیعەتیان پێدا.
عومەری  هەڵبژادنی  لە  صدیق  ئەبوبەکری 
کوڕی خەتابدا کارێکی کردووە کە پێغەمبەر )د.خ( 
و  قورئان  دەقێکی  هیچ  هەروەها  نەیکردووە،  
سونەتیش فەرمانی بەو هەنگاوە نەکردووە، لێرەدا 

ئەوە تێدەگەین کە سستمی سیاسی ئیسالمی یەک 
بەدیهێنانی  هەروەها  نیە،   دیاریکراوی  جۆری 
بەرژەوەندی گشتی لە سستمی سیاسی ئیسالمیدا 

سەنتەرە)8(.
عومەری کوڕی خەتاب دە ساڵ خەلیفە بووە، 
لە  بریندارکرا،  تیرۆریستیدا  پەالمارێکی  لە  کاتێک 
كاتی برینداريی و پێش ئەوەی کۆچی دوایی بکات، 
شەش هاوەڵی هەڵبژارد کە هەر شەشیان لە مژدە 
پێدراوانی  بەهەشت بوون، بۆئەوەی لەناو خۆیاندا 
کەسێکیان هەڵبژێرن بە خەلیفەی موسڵمانان، ئەو 
بە  عەفانیان  کوڕی  عوسمانی  هاوە ڵەش  شەش 

خەلیفە هەڵبژارد.
ئەو هەنگاوەی عومەر هیچ یەک لە پێغەمبەری 
هەڵبژاردنی  بۆ  صدیق  ئەبوبەکری  و  )د.خ(  خوا 
خەلیفە و دەستنیشانکردنی ئەو کارەیان نەکردبوو، 
فتوحاتی  الیەکەوە  هەموو  لە  لەبەرئەوەی  بەاڵم 
لە  هاوەاڵن  زۆرینەی  بوو،  بەردەوام  ئیسالمی 
دوورە  فەتحکراوە  واڵتە  لە  و  مەدینە  دەرەوەی 
کاروباری  بۆئەوەی  هەروەها  بوون،   دەستەکان 
موسڵمانان پەکی نەکەوێت و واڵت توشی بۆشایی 
ئەو  خەتاب  کوڕی  عومەری  نەبێتەوە،  سیاسی 
هاوەاڵنیش  لە  یەکێک  هیچ  ناوە،  هەنگاوەی 
لەسەر  شەرعی  بەڵگەی  هەنگاوە  ئەو  نەیانوتووە 
نیە، لەو بارودۆخەدا باشترین هەنگاو دەستەبەری 
عومەر  هەنگاوەی  ئەو  بکات  گشتی  بەرژەوەندی 
لە   نیە  جێگیر  سیاسی  سستمێکی  کەواتە  بووە، 

فیقهى سیاسی ئیسالمی فیقهێکی گۆڕاوە و 
سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئیجتیهاد و 

ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی گشتی

;
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لێی  نەبێت  بۆی  کەس  ئیسالمیدا  سیاسی  فیقهى 
البدات)9(.

لە دوای  شەهیدبوونی عوسمانی کوڕی عەفان 
نالەبار  باردۆخێکی  تووشی  ئیسالمی  دەوڵەتی 
دیاری  کەس  خەلیفەشەوە  لەالیەن  بووەتەوە، 
دەستەی  لەوکاتەدا  جێگەداری،  ببێتە  نەکرابوو 
یاخیگەران دەستیان بەسەر مەدینەدا گرتبوو، ئەو 
هاوەاڵنەی لە مەدینەدا بوون کەوتنە خەمی ئەوەی 
بارودۆخە  لەو  واڵت  و  خەلیفە  بکەنە  کەسێک 
لەوکاتەدا باشترین کەسێک  نالەبارە ڕزگار بکەن، 
لەو قۆناغەدا جڵەوی واڵت  بتوانێت  بەالیانەوە کە 
بکاتەوە  هێور  بارودۆخەکە  و  دەست  بگرێتە 
عەلی زۆر  بوو، هەرچەند  ئەبوتالیب  عەلی کوڕی 
لەو  نەدەکرد  ئەمانەتە  ئەو  هەڵگرتنی  لە  حەزی 
ئاینی  واجبێکی  وەک  بەاڵم  سەختەدا،  بارودۆخە 
ڕازی بووە، لەدوای ئەوەی بووەتە خەلیفە بەهۆى 
باردۆخی نالەباری مەدینەوە ناچار بووە پایتەختی 
بۆ  بگوازێتەوە  مەدینەوە  شاری  لە  خەالفەتەکەی 

شاری کوفە لە عێراق.
لەکاتی هەڵبژاردنی خەلیفەی چوارەمیشدا هیچ 
نەکراوە،  پیادە  پێشوو  شێوازانەی  لەو  یەکێک 
بووە  گرنگ  موسڵمانانەوە  بەالی  ئەوەی  بەڵکو 
ئەویش  بووە،  گشتی  بەرژەوەندی  دەستەبەری 
خراپەی  بارودۆخە  لەو  واڵت  ڕزگارکردنی  بە 
ڕەچاوکراوە  زۆر  ئەوەی  هەروەها  تێیکەوتبوو،  
بتوانێت  کە  بووە  بەهێز  خەلیفەیەکی  هەڵبژادنی 
ئەو  بۆ  بێت،  سەختەدا  بارودۆخە  ئەو  ئاست  لە 
دەستنیشان  کەسیان  بەهێزترن  قورسەیش  کارە 
ئیجتیهاد  بە  هەنگاوانەیش  ئەو  هەموو  کردووە، 
نەک جێبەجێکردنی  بووە  بۆچوونی موسڵمانان  و 

دەقێکی شەرعی)10(.
ڕاشدین  خەلیفەکانی  فەرمانڕەوایی  قۆناغی 
)راشد(  عەقاڵنی  و  سەرکەوتوو  سیاسەتی  بە 
تەنانەت  مێژوونووسەکانەوە،  لەالیەن  ناونراوە 

بەو  دانیانناوە  ڕۆژهەاڵتناسەکانیش  و  نەیار  و 
هەموو  لەگەڵ  چونکە  سەرکەوتووەدا،  حوکمڕانیە 
کارەساتەکاندا وەک مردنی خەلیفەکان و بەردەوامی 
فتوحاتی ئیسالمی و نائارامی سیاسی و... ەتد، بۆ 
تەنها ساتێک بۆشایی سیاسی و دەسەاڵت دروست 
لەگەڵ  بەڵکو  ڕاشدیندا،  دەوڵەتی  لەناو  نەبووە 
هەموو پێشهاتەکاندا ئیجتیهادیان کردووە و بڕیاری 
گەورەیان داوە و کۆدەنگیان دروستکردووە لەسەر 
زۆرترین  هەروەها  ئیجتیهادەکانیان،   و  هەنگاو 
ئیسالمی  دەوڵەتی  سنوری  و  فەتحکراوە  واڵت 
زۆر  دەوڵەتەکەیندا  سنوری  لە  و  بووە  فراوان 
کاری گەورەیان کردووە، وەک گەشەپێدانی واڵت 
ئابووريی  و  ڕۆشنبیريی  و  زانست  پێشخستنی  و 
چەسپاندنی  شارێک  چەند  دروستکردنی  و 
بنەماکانی ئیسالم و دەوڵەوتداری لە هەموو واڵتە 

فەتحکراوەکاندا)11(.
كار  ئایا  بکرێت  پرسیارە  ئەو  پێویستە  لێرەدا 
بەڵگەی  دەبێتە  ڕاشدین  خەلیفەکانی  كردەوەی  و 
شەرعی و نابێت موسڵمانان بەدرێژایی مێژوو لێی 
البدەن؟ خەلیفەکانی ڕاشدین هاوەڵی پێغەمبەر)د.خ( 
بوون،  هەروەها کاربەدەست بوون )اولی االمر( کە 
گوێڕایەڵیان واجبە، بەاڵم لەگەڵ ئەوانەشدا جیاوازی 
لە  کۆمەڵێک  لەمبارەیەوە،  زانایاندا  نێوان  لە  هەیە 
خەلیفەکانی  ئیجتیهادی  و  کار  وایە  ڕایان  زانایان 
بێت  لەسەر  هاوەاڵنی  کۆدەنگی  ئەگەر  ڕاشدین 
ئەگەر  بەاڵم  هەیە،  مەرفوعی  فەرمودەی  حوکمی 
کۆدەنگی هاوەاڵنی لەسەر نەبوو ئەوە نابێتە بەڵگە 

بۆ دوای خۆیان)12(.
خەلیفەکانی  ئیجتیهادی  و  کار  ئەگەر  بەاڵم 
ڕاشدین بەڵگەیش بێت و پێویست بێت موسڵمانانی 
خەلیفەکان  ئەوا  پابەندبن،  پێوەی  خۆیان  دوای 
نەکردووە،  حوکمڕانیان  شێوە  بەیەک  هەموویان 
هەر لە هەڵبژاردنی خەلیفە و دیاریکردنی جێنشینی 
لە  پێشهاتەکاندا،  لەگەڵ  مامەڵەکردن  و  بۆ خۆیان 
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زۆر کار و کردەوەی تردا حیاوازیان هەیە و بەپێی 
نەتەوە  و  واڵت  گشتی  بەرژەوەندی  و  بارودۆخ 

ئیجتهادیان کردووە و هەنگاویان ناوە.
یەکێک لە کێشەکانی  فیقهى سیاسی ئیسالمی 
لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا کە زۆر جەدەل و گفتوگۆی 
جۆرە  کام  ئایا  بابەتی  دەکرێت،  لەبارەوە 
موسڵمانان  و  ئیسالم  خزمەتی  بۆ  سیاسەتکردن 
لەهەمان  شەرعیە؟   نا  شێواز  کام  و  شەرعیە 
سیاسەتکردن  لە  شێواز  یەک  تەنها  ئایا  کاتدا 
سستمی  لە  ئاشکرایە  ڕوون  ئەوەی  بەاڵم  هەیە؟ 
سیاسی ئیسالمیدا یەک جۆری دیاریکراو لە کاری 
سیاسی نیە، بەڵکو هەموو هەنگاوێکی سیاسی بۆ 
دەستەبەرکردنی بەرژەوەندی گشتی بێت دروستە 
من  شێوازەکەی  تەنها  بڵێت  ناتوانێت  کەسیش  و 
دروستە و ئەوانی تر پێچەوانەی قورئان و سونەتن، 
بە دەقی شەرعی جۆر  چونکە قورئان و سونەت 
و چۆنیەتی سیاسەتکردن و کاروباری کارگێڕی و 
دەوڵەتداریان یەکالیی نەکردوەتەوە، مادام هیچیان 
دەگەڕێتەوە  هەمووی  و  نیە  ڕاشکاویان  بەڵگەی 
ئیجتیهاد  لەبەرئەوەی  مرۆڤەکان،  ئیجتیهادی  بۆ 
و  فیقهى هەڵگۆزرا و لە دەقەکان بەرهەمی ئەقڵی 
بە  شەرعی  بنەمای  ڕەهاو  هەقی  نابێتە  مرۆڤە 
نا  هەنگاوی  پێچەوانەی  کەسێک  ئەگەر  جۆرێک 

گوناەبار دەبێت و لە ئاین الیداوە.
و  دەوڵەتداری  چۆنیەتی  لەبەرئەوەی  لێرەدا 
کاری سیاسيی و بەڕێوەبردنی واڵت یەک شێوای 
دیاریکراوی نیە بە دەقی شەرعی و ڕاشکاو، بەڵکو 
بۆ  دەگەڕێتەوە  سیاسی  فیقهى  زۆری   بەشێکی 
گومانی  کەواتە  مرۆڤ،  لێکدانەوەی  و  ئیجتیهاد 
بەپێی سروشتی مرۆڤ فرەڕايی و دیدو  نیە  تێدا 
بۆچوونی جیاواز دروست دەبێت و لە واڵتـێکەوە 
بۆ واڵتـێکی تر لە کاتێکەوە بۆ کاتێکی تر گۆڕانی 
موسڵمانان  پێویستە  هەربۆیە  بەسەردادێت، 

بکەن،   قبوڵ  یەکتری  جیاوازی  دیدوبۆچوونی 
و  بیدعە  تۆمەتی  جۆرێک  بەهیچ  نابێت  هەروەها 
پاڵ  بدەنە  تەفسیق  و  تەخوین  و  ئاین  لە  الدان 
جیاوازە،  لەوان  سیاسی  دیدوبۆچوونی  کەسێک 
و  دروستيی  ئەگەری  هەموویان  بۆچوونی  بەڵکو 

سەرکەوتن و شکستی هەیە.
فراوانی  ڕوبەرێکی  ئیسالمی  سیاسی  فیقهى   
ئەگەر  هێشتوەتەوە،  مرۆڤ  بیری  و  ئیجتیهاد  بۆ 
بەرهەمی  ئیسالمی  فیقهى سیاسی  هەموو   نەڵێن 
)أولی  بووە  کاربەدەستەکان  فەقیەو  لێکدانەوەی 
جەختی  شەرعیەکاندا  دەقە  لە  ئەوەی  االمر(، 
دەسەاڵتداريیە،  و  سیاسی  ڕەوشتی  لێکراوەتەوە 
و  یەکسانی  و  دادگەری  و  نەکردن  ستەم  وەک 
وەک  ئەوەی  ڕاستگۆیی،  و  ئەمانەت  پاراستنی 
دەقدا  زۆر  لە  قەزایی  و  سیاسيی  بنەمایەکی 
بەپێی سونەتی خوایی هۆی  تەنانەت  چەسپاوە و 

بەردەوامی دەسەاڵت و دەوڵەت دادگەرییە.
ژیاری  و  سیاسيی  مێژووی  زێڕینی  قۆناغێکی 
ئیسالمی سەردەمی عومەری كوڕی خەتاب و فەتحی 
عێراق و واڵتی فارسە )بالد الفارس(ە، فارسەکان یان 
ئێرانیەکان لە پێش ئیسالمدا و بۆ ماوەی )1500ساڵ( 
خاوەنی دەوڵەت و سیاسەت و فەلسەفە و کتێب و 
فارس  واڵتی  موسڵمانەکان  کاتێک  بوون،  کتێبخانە 
فەتح دەکەن و کەلەپووری سیاسيی و مەعریفی ئەو 
واڵتە دەکەوێتە دەستیان سودی زۆری لێوەردەگرن 
دیوانی  وەک  دەوڵەتداری،  و  سیاسەت  بۆ  و 
سەربازی و دارایی و بەرید مۆرو. ..هتد، لەو قۆناغە 
زۆر  گەشەی  ئیسالمی  سیاسی  سستمی  بەدواوە 
دەکات، کەواتە سودوەرگرتن لە ئەزمونی گەالن لە 
بواری سیاسيی و ژیاريی و مەعریفیدا هەنگاوێکی 
باشە و ئیسالم ڕێگری لێناکات، بەڵکو تەوزیفکردنی 
بۆ خزمەتی گەل و نیشتمان کارێکی باشە هەروەک 
کوڕی  عومەری  وەک  کەسێکی  و  موسڵمانان 
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خەتاب ئەو کارەیان کردووە لە کاتی فەتحی واڵتی 
فارسدا)13(.

ڕاشدین  دەوڵەتی  قۆناغی  توێژینەوە:  كۆتایی 
چونکە  گرنگە،  قۆناغێکی  ئیسالمیدا  مێژووی  لە 
کاتدا  هەمان  لە  بووە،  سەرکەوتوو  حوکمڕانیەکی 
لەبەرئەوەی خەلیفەکانی ڕاشدین و ئەوانەی خاوەن 
پێغەمبەر)د.خ(  هاوە ڵی  هەموویان  بوون  بڕیار 
ئەمانەت و عەدلن  ئهەلی  بوون، هاوەاڵنیش هەموو 
دەکرێت  لەبەرئەوە  سوننەتەوە،  ئهەلی  ڕوانگەی  لە 
کارەکانیان وەک بەڵگەی شەرعی سەیر بکرێت ئەگەر 
بیانکەنە  موسڵمانان  )االجماع(  هەبوو  کۆدەنگیان 
پێشەنگی خۆیان لە کاروباری ژیانی ڕۆژانەی تاک و 
هەتا ئاستی گشتيی و دەوڵەتداريی و سیاسەتکردن.

ڕاشدین  خەلیفەکانی  ئەزمونەی  ئەو  هەروەها 
و  سەرچاوە  بکرێتە  دەکرێت  کردووە  پەیڕەویان 
وەک کەلتورێکی ئیسالمی سیاسی سەیری بکرێت 
و سودی لێوەربگیرێت، هەر لە هەڵبژاردنی خەلیفە 
ئیداری و  و سیاسیەتی مامەڵەکردن و کاروباری 
دارایی و سەربازیى و ..هتد، خەلیفەکانی ڕاشدین 
لە سیاسەتکردن و بەڕێوەبردنی واڵتدا کە شێوازی 
کات  بەپێی  بەڵکو  نەکردووە،  پەیڕەو  چەسپاویان 
ئیجتیهادیان  گشتی  بەرژەوەندی  و  سەردەم  و 
کردووە و گۆڕانیان کردووە لە کاروباری سیاسيی 

و دەوڵەتداریدا.
سیاسەتی  لە  گەشەکردنەی  و  گۆڕان  ئەو 
خەلیفەکانی ڕاشدیندا ڕوویانداوە ئاماژەی بەهێزن 

گۆڕاوە  فیقهێکی  ئیسالمی  سیاسی  فیقهى  کە  
و  ئیجتیهاد  بۆ  دەگەڕێتەوە  سەرچاوەکەی  و 
ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی گشتی، هەر هەنگاوێک 
باشە  کارێکی  بەدیبهێنێ  گشتی  بەرژەوەندیەکی 
شێوازی  دەکرێت  دەکات،  پشتگیری  ئیسالم  و 
حوکمڕانی بەپێی بەرژەوەندی گشتی بکرێت نەک 
هیچ  چونکە  مێژوویی،  قۆناغێکی  بۆ  گەڕانەوە 
کە  شەرعی  بەڵگەی  نابێتە  مێژوویی  قۆناغێکی 
و  بکەن  سیاسەت  قۆناغە  ئەو  وەک  موسڵمانان 

کاروباری واڵت بەڕێوەبەرن.
فیقهى سیاسی ئیسالمی لەبەرئەوەی ڕووبەرێکی 
لێکدانەوەی  و  ئیجتیهاد  بۆ  دەگەڕێتەوە  فراوانی 
خودی مرۆڤ و ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی گشتی، 
دەکات  دیاری  مرۆڤ  ژیری  ئەمانەیش  هەموو 
لەبەرئەوە  یەکالکەرەوە،  شەرعی  دەقێکی  نەک 
کەس ناتوانێت تەنها بۆچوونەکانی خۆی بەڕاست 
بە  تر  بۆچوونەکانی  و  ئاڕاستە  هەموو  و  بزانێت 
پێچەوانەی ئیسالم دابنێت، چونکە ئیجتیهاد زانایان 
هەرچەندە پلەوپایەیان بەرز بێت نابێتە هەقی ڕەها 
هەمووان  پێویستە  بۆیە  بەتاڵ،  ببنە  تر  ئەوانی  و 
دیدبۆچوونی جیاوازی سیاسی یەکتر قبوڵ بکەن و 
تۆمەتی بیدعە و الدان و تەخوین و تەفسیق نەدەنە 
پاڵ یەکتری،  لەهەمان کاتدا ئەو جۆرە جەدەل و 
لە  فیقهى سیاسی  بیئاگایی  لە نەزانی و  تۆماتانە 
و  زانست  نەک  گرتووە،  ئیسالمەوە سەرچاوەیان 

بەڵگەی شەرعی دروست.

 فیقهى سیاسی ئیسالمی ڕووبەرێکی فراوانی 

بۆ ئیجتیهاد و بیری مرۆڤ هێشتوەتەوە

;
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5 ينظر: االمام علی بن علی ابن محمد ابن ابی العز الدمشقی، شرح العقیدة الطحاوية، 
تاريخ  وال  الطبع  عدد  بدون  االرنؤوط،  وشغيب  التركي  عبدالمحسن  د.عبداللە  التحقيق: 

النشر، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، م2ص 698 وما بعدها.
6 ينظر: محمد رضا، تاريخ و سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر الفاروق، الطبعة االولى 

1355ە 1936م،  ص29.
بكر  أبي  سيرة  في  الضيق  ورفع  االنشراح  الصالبي،  علي  محمد  د.محمد  ينظر:   7
الصديق، الطبعة االولى 1423ە2002م، دار التوزيع والنشر االسالمية، القاهرة، ص 117 

وما بعدها.
بكر  أبي  سيرة  في  الضيق  ورفع  االنشراح  الصالبي،  علي  محمد  د.محمد  ينظر:   8

الصديق ص391 وما بعدها.
9 ينظر: محمد رضا، تاريخ و سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر الفاروق ص626 وما 

بعدها.
10 ينظر: د. أكرم ضياء العمري، عصرالخالفة الراشدة، بدون عدد الطبع وال تاريخ 

النشر، مكتبة العبيكان، الرياض، ص 58 وما بعدها.
11 د.حسن ابراەيم حسن، تاريخ االسالم السياسي واالجتماعي، الطبعة الرابعة عشرة، 
1416ە1996م، دار الجيل- بيروت، دار النهضة المصرية- القاهرة، م1ص144 وما بعدها.

12 ینظر: د.أكرم ضياء العمري، عصر الخالفة الراشدة، ص93 وما بعدها.
13ينظر: د.علي محمد الصالبي، فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير المؤمنين 
الصحابة-  مكتبة  2002م،  1423ە  األولى   الطبعة  وعصرە،  شخصيتە  الخطاب  عمربن 

االمارات، ص 316-315.

سەرچاوە و پەراوێزەکان
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ئیسالمخوازانى کوردستان

پەرتەوازەییەوە بۆ تەواوکاریی

تۆفیق کەریم 

له   ئيسالمييه كانى  زانسته    .1968 هه ڵه بجه ،  له دايكبووى 

چاپكراوه . 
كتێبى  دە  خاوه نى  اوكردووه . 

ته و سلێمانى 

ئێستا سەر نووسه رى گۆڤارى )خاڵ(ه .
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مەسەلەیەکى  مرۆفەکان  نێوان  جیاوازى 
البدرێت،  لێی  ناتوانرێت  و  خۆڕسکە  و  خواکرد 
ًة  ُأمَّ َعَلُكْم  َلَ الّلُ  َشاء  )َوَلْو  دەفەرموێت  گەورە  خواى 
َواِحَدًة َوَلـِكن لَِّيْبُلَوُكْم ِف َما آَتاُكم( )المائدة: 48(، ئەم 
جیاوازییە سەرتاپاى مرۆڤ بە دەرەوە و ناوەوەى 
دەگرێتەوە، هەر لە بەژن و بااڵ و ڕوخسارەوە تا 
حەز و خولیا و بیرکردنەوە و باوەڕ و قەناعەت، 
نکۆڵى  و  چەسپاوە  و  واقیع  و  حەتمیەت  ئەمە 

لێناکرێت.
نەبوونى جیاوازى واتە جوینەوە و کۆپی بوون 
و دووبارەبوونەوە و وەستانى ڕەوڕەوەى ژیان و 
کۆتاییپێهاتنى. بۆیە ئەم جیاوازییە لە دوو کوڕەکەى 
ئادەمەوە دەستپێدەکات و دەبێتە مایەى ئەفراندنى 
ناخۆشی،  و  خۆشيی  ناشیرینى،  و  جوانیی  زۆر 
تا  کاولکاریی....،  و  ئاوەدانيى  پشێوى،  و  ئاراميى 
بێت  نیشتەجێ  ئەستێرەدا  ئەم  لەسەر  مرۆڤ  دوا 

جیاوازیش بەردەوام دەبێت. 
ئەم ڕاستییە زانراوانە بۆیە جەختی لێدەکەمەوە 
تا ئەوەى ئەمڕۆ لە نێوانماندا دەگوزەرێت بە بارێکى 

نامۆ لێی نەڕوانین.
بەتایبەت  بدەین  پیرۆز  قورئانى  سەرنجى 
بەسەرهاتەکان، دەبینین ملمالنێی تیایاندا بە زەقی 
پێغەمبەرى  ژیانى  بە  گەشتێک  داوەتەوە،  ڕەنگى 
اللە علیە وسلم( بکەین دەبینین هەر  خوادا )صلى 
یەکالیی  چوون  چەندو  بێ  دەقێک  یان  بابەتێک 
هاوەاڵن  نێوان  مشتومڕى  جێگەى  نەکردبێتەوە، 
بووە، هەر کە نیگاى خوداییش کۆتایی دێت و دەق 
نامێنێت دابەزێت، هێشتا جەستەى پێغەمبەرى خودا 
)صلى اللە علیە وسلم( نەنێژراوە، جیاوازى لە نێوان 
باشترین نەوە لە مێژوودا بەشایەتى قورئان )ُكنُتْم 
پەیدا   ]110  : عمران  ]آل  اِس(  ِللنَّ ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَ 
دواى  بۆشایی  پڕکردنەوەى  مەسەلەى  بۆ  دەبێت 
پێغەمبەرى ئیسالم )صلى اللە علیە وسلم(، ناکۆکى 
دەکەوێتە نێوان هاوەاڵنى پشتیوانان و کۆچەرییان 
بۆشاییەکە)1(،  پڕکردنەوەى  شایستەیی  لەسەر 

ئەم جیاوازییە تەنها لە بوارى سیاسيی و ئیدارییدا 
زانستەکانى  فیقەو  بوارەکانى  بەڵکو  نەبووە، 
مەسەلە  لە  بەشێک  بە  گرتووەتەوە  دیکەشی 
ناکۆکییانە  و  ڕاجیایی  ئەم  عەقیدەییەکانیشەوە)2(، 
جیهانی  و  موسڵمانان  مێژووى  بە  نییە  تایبەت 
مرۆڤایەتيى  هەموو  بەڵکو  بەتەنها،  ئیسالميیەوە 
گرتووەتەوە،  دیکەشى  ئایدیاکانى  و  زانست  و 
ڕاجیایی  پێدا  ئاماژەمان  پێشەوە  لە  وەک  چونکە 
بۆ  پێویستیشە  و  خۆڕسک  و  خواکرد  بابەتێکى 

بەردەوامبوونیشیان.
بەدڵنیاییەوە ئەم جیاییە دەرهاویشتەى دەبێت، 
کاریگەریی و کاردانەوە و ناکۆکى و تێکگیرانیشى 
و  نەکرێت  کۆنترۆڵ  ئەگەر  بەڵکو  دێت،  بەدوادا 
نەخرێتە سەر ڕێڕەوى خۆى تەشەنە دەکات، گرژى 
و ئاڵۆزى و ئاژاوە تەنانەت شەڕ و پێکدادانیشى لێ 

پەیدا دەبێت.
بابەتە  لەم  وردى  بە  بیریارەکان  و  زانا  بۆیە 
بۆ  شێوازیان  و  بنەما  کۆمەڵێک  و  کۆڵیونەتەوە 
و  توێژینەوە  و  دەق  بە  پشتبەستن  بە  داڕشتووە 
لۆژیک و ئەزموونە جیاوازەکان)3(. لەم پێشەکییە 
تا  بابەتەکە  خودى  ناو  دەچینە  گشتییانەوە 
ئەم  کوێی  لە  کوردستان  ئیسالمییەکانى  بزانین 

بنەمایانەدان.
دیارە پێش هاتنى بانگەوازى نوێی ئیسالمى)4(، 
ئەوانەى کارى بێدارکردنەوەى خەڵکیان لە ئەستۆ 
گرتبوو لە ڕووە ئاینیيەکەوە شێخ و مەالکان بوون، 
و  قادريى  تەریقەتى  هەردوو  شێخەکانیشدا  لەناو 
و  بە هەزاران مورید  و  بەرباڵوبوون  نەقشبەندى 
مەنسوبیان هەبووە، ئەگەر سەرنجى مێژوو بدەین 
ئەو جیاوازییە لە نێوان مەال و شێخەکان لەالیەک 
و لە نێوان ئەو دوو تەریقەتەدا لەالیەکى دیکەوە بە 
زەقی دەردەکەوێت، بەڵکو زۆرجار سەرى کێشاوە 
و  یەکديى  تۆمەتبارکردنى  و  توند  مشتومڕى  بۆ 
تەنانەت  لەیەکجیاکردنەوە،  ناوچە  و  سەنگەر 
یەکترى)5(،  دژى  لە  خەڵک  و  دەسەاڵت  هاندانى 
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ئەم حەقیقەتە هەر لەناو دوو تەریقەتەکەدا نەبووە، 
هەمان  و  ڕاستە  مەالکانیشدا  خودى  لەناو  بەڵکو 

حاڵەت ڕوویداوە)6(.
کە بانگەوازى نوێی ئیسالمیش هاتە کوردستان 
کەوتە  دیکە  زمانیکى  و  نوێ  ئایدۆلۆژیایەکى  بە 
چاالکى، هەرزوو لەگەڵ هەردوو بەرەکەدا جۆرێک 
بە  سەرەتا  ئاراوە،  هاتە  ملمالنێ  و  ناکۆکيى  لە 
خودى بانگەوازەکەش، لەوکاتەوە تا ئەمڕۆ قۆناغى 
جیاجیا و هەوراز و نشێوى زۆرى بڕیوە، )قۆناغى 
ـ  سەرهەڵدانەوە  ـ  متبوون  قۆناغى  ـ  دامەزراندن 
پێکهێنانى حیزبـ  هاوخەباتيى و بەشدارى سیاسيی 
و ئیدارى ـ قۆناغى جیابوونەوە و فرەیی( هەریەک 
لەم قۆناغانەش بە هەلومەرجى خۆیاندا تێپەڕیون 
و هۆکارى خوديى و بابەتى، ناوخۆیی و دەرەکى 
و  بەردەوامى  و  پەیدابوون  لە  هەبووە  ڕۆڵیان 

کۆتایی هاتنیاندا.
گەیاندووەتە  کاروانەکەیان  هەمووشیانەوە  بە 
ئەمڕۆ بە گشت خاڵە ئەرێنيى و نەرێنییەکانیيەوە، 
بکەین  قۆناغانە  ئەو  گشت  لە  توێژینەوە  ئەگەر 
بەدى  هەموویاندا  لە  بەزەقی  ناکۆکى  و  ڕاجیایی 
بانگەوازى  خەمى  ئەمڕۆش  ئەوەى  دەکەین، 
ئیسالمى هەڵگرتووە، جگە لە ڕەوتەکانى ڕابردوو 
تەریقەتە  و  ئاینيى  مامۆستایانى  )مەبەستم 

جیاوازەکانە( بریتین لە:
1ـ حیزبە ئیسالمییەکان.

2ـ هەڵگرانى بیرى سەلەفى.
3ـ ڕەوت و گرووپ و کەسایەتییە ناحیزبییەکان.
لەناو  تاقمەش  سێ  لەم  هەریەک  ڕوونیشە 
خۆیاندا دابەشن، ڕاوبۆچوون و ئیجتیهاد و بیرى 
جیاوازیان هەیە، لەمەڕ شێوەى کار و بانگەوازى 
و  ئامانج  و  بایەخپێدان  ئەولەویەتى  و  ئیسالميى 

هۆکارەکاندا.
بچووک  و  کەم  سەرەتادا  لە  جیاوازییانە   ئەم 
بوون،  داخراوەکاندا  بازنە  لەناو  و  بوون 
کار،  فراوانبوونى  و  کات  بەتێپەڕبوونى  بەاڵم 

جیاوازییەکانیش دیار و دیارتر کەوتن، کە ئەمڕۆ 
هەموو الیەک لێی ئاگادارە و هەر تاقمێک شێوازى 
لەوانى دیکە  تایبەت و گوتارى  خۆى و میمبەرى 
جیاوازە، ئەم ڕاستییە هەم خۆیان ڕایدەگەیەنن و 

هەم جەماوەریش لێی بەئاگایە.
و  یاران  لەوێ  و  لێرە  زۆرجار  ڕاستە 
یان  عاتیفەوە  و  سۆزداريى  ڕووى  لە  نەیارانیان 
ڕەخنەى  شکاندن،  و  تەشەر  و  تانە  مەرامى  بە 
جارجارەش  دەگیرێت،  جیاوازییەکانیان  لە  توند 
پابەندبوون  یان  پڕوپاگەندە  وەک  کەسایەتییەکان 
دەڵێن  یەکڕیزى  لەسەر  ئاینییەکەوە  بنەما  بە 
بەاڵم  نییە،  جیاوازییەکمان  هیچ  یەکین  هەموومان 
ئەوەى  نەک  دەگوزەرێت  کە  ئەوەیە  ڕاستییەکە 

دەوترێت یان حەزمان لێیەتى.
و  نەگۆڕ  هەندێکى  جیاوازییەکانیش  هۆى 
بەشێکیشی گۆڕاون، نەگۆڕەکان ئەوانەبوون باسمان 

کردن:
و  خۆڕسکە  و  خواکرد  ڕاجیایی  حەتمیەتى  1ـ 

ڕەوڕەوى ژیان لەسەر ئەوە گەشە دەکات.
2ـ پاشخانى هزريی و بیرکردنەوە سەرچاوەى 

بەرنامە.
3ـ هۆکارى مێژوویی و ئەولەویەتى بایەخپێدان.
4ـ هۆکارى سیاسی بە ناوخۆیی و دەرەکییەوە.

5ـ هۆکارى شەخسيی و دەمارگیری.
لەو  بەاڵم  هەبن،  دیکەش  هۆکارى  ڕەنگە 
لەم هۆکارە سەرەکییانەدا  لەناو یەکێک  بڕوایەدام 
بە  ئەوەى  لەبرى  کەواتە  دەبێتەوە.  جێگەیان 
کە  بگەڕێین،  ڕاجیاییدا  سڕینەوەى  ڕێگاى  دووى 
لە  دەبێت  دەستنەکەوتووە،  و  مەحاڵ  ئامانجێکى 

دووى چارەسەرى دیکەوە بین.
لە سنوورى  تەنها  جیاوازییە  ئەم  بەدڵنیاییەوە 
لە زۆر  ڕاجیاییدا قەتیس نەماوەتەوە زۆر جار و 
شوێندا گەشتۆتە ئاستى ناکۆکيى و سنووربەزاندن 
ئەمانەش  پەرتەوازەیی،  جاریش  هەندێک  و 
لە  هێناوە  خۆیاندا  بەدواى  نەرێنی  کاریگەریی 
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ئاستى ناوخۆیی ئیسالمخوازان و دەرەوەشیاندا.

هەوڵى  زۆرجار  ئیسالمى  کارى  دڵسۆزانى 
چارەسەرى ئەو پەرتبوونەیانداوە و چەندین جۆر 
سەردان  پێشکەشکراوە،  لێکنزیکبوونەوە  پرۆژەى 
ئاستە  لە  کۆنفرانس  و  کۆبوونەوە  و  دیدار  و 
هیچ  بوترێت  ناکرێت  کە  سازدراوە،  جیاوازەکاندا 
ڕۆڵێکیان نەبووە، بەاڵم بەدڵنیاییەوە نەگەیشتووەتە 
بەم زووییە هەر  پێشناچێت  ئامانجى سەرەکییان، 
زۆر  لەبەر  بگات،  ئامانجە  بەو  دیکە  هەوڵێکى 
هۆکارى خوديى و دەرەکى، مێژوویی و دنیابینى، 

دەروونيى و دەستەگەریی.
کە  پەرتەوازەییدا  نێوان  لە  گرنگە  کەواتە 
کە  یەکڕیزییشدا  نێوان  لە  و  بێزارن  لێی  هەموان 
بۆى عەوداڵین و پێی ناگەین، لە دووى چارەسەرى 
دیکە بگەڕێین. چارەسەرێکى واقیعى مومکین نەک 
بەڵکو  لێدەکەین،  حەزى  و  پێمانخۆشە  ئەوەى 

ئەوەى تواناى بە کرداریی بوونى هەیە.
ڕەنگە باشترین چارەسەر پێش هەموو شتێک لە 
یەکگەیشتن و یەکدى قبوڵکردن بێت، بە دوورکەوتنەوە 
لە خوێندنەوەى سلبى بۆ مەرام و نیازى یەکدى و 
گەڕان بە دواى کەموکورتییدا، یاشان تۆمەتبارکردنى 
دواکەوتوو،  بیدعەچی،  بیرتەسک،  الدەر،  بە  یەکدى 
لەبرى ئەوانە بگەڕێین بە دواى خاڵى هاوبەشی نێوان 
بیروڕا جیاوازەکاندا، کە زۆر لە خاڵە جیاکان زیاترن. 
ئیسالمخوازان  کارى  دەکرێت  دیکە  واتایەکى  بە 

کارێکى تەواوکاریی بێت.
مەبەستم ئەوەیە ئایینى پیرۆزى ئیسالم ئایینێکى 
هەریەک  ژیانە،  سەرتاپاگیرى  و  تێروتەسەل 
ئەگەر  جیاوازانەش  بیروبۆچوونە  دەستەو  لەم 
تێروتەسەلەش  بەوشێوە  ئاینیان  قەناعەت  وەک 
و  چاالکيى  کە  نییە  تێدا  گومانى  وەرگرتبێت، 
سەرتاپاگیرییەدا  ئەو  بەشێکى  لە  خۆیان  توانایی 
چڕکردووەتەوە، خۆیانى زیاتر تێدا ماندوو دەکەن 

و پێی ناسراون و بووەتە پسپۆڕى ناسنامەیان.
بەڕوونى دیارە کە بەشێکى زۆرترین کاتى بە 

بوارى  بەتایبەت  خەریکە  شەرعییەکانەوە  زانستە 
لە  پڕبووەتەوە  توانایان  سیاسییەکانیش  عەقیدە، 
لە  باس  بەشێکیش  دەسەاڵتدا،  گۆڕانکارى  هەوڵى 
زۆرتر  دەروون  پاکژکردنەوەى  و  تەزکيیە  کارى 
کارى  خەڵکێکیش  دروستکردوون،  بۆ  سەرقاڵى 
ڕێکخراوەیی و پیشەیی کردووەتە ڕێڕەوى خۆى 

و بووەتە ڕێبوارى ئەو ڕێگایە.
ئەگەر سەرجەمى ئەم بوارانە و بوارى دیکەى 
هاوشێوەیان سەرنج بدەین، لە هیچیان بێ ئاتاج نین 
سروشتى  هەیە،  خۆى  زەرورەتى  هەریەکەیان  و 
بەسەر  کۆمەڵگەش  توێژەکانى  و  چین  لە  بەشێک 

هەموویاندا دابەش دەبێت.
هەر  نوێ  بانگەوازى  مێژووى  بەدرێژایی 
ئەو  تاقمەکەى  کە  لێبدات  ئەوە  الفى  الیەنێکیش 
بوارانە  ئەو  سەرجەم  بە  بایەخ  و  سەرتاپاگیرە 
بسەلمێنرێت  لێی  تیۆرییەوە  ڕووى  لە  دەدات، 
گشت  گرتنەبەرى  فریاى  و  نەلواوە  بۆى  هەرگیز 

بوارەکان نەکەوتووە.
ئەویش  دەرچەیەک،  دەگەینە  لێرەوە  کەواتە 
سەرقاڵ  تاقمێک  و  هەردەستە  دەکرێت  ئەوەیە 
بێت بە کار و پسپۆڕى خۆیەوە و پێکەوەش ببنە 
بەم  یەکتر،  بۆ  )تکاملی(  تەواوکاریی  جەستەیەکى 
تێروتەسەلیەکەى  و  سەرتاپاگیريى  کار  شێوازەى 
هەمووشیان  دەبێت،  بەرجەستە  ئیسالم  ئاینى 
و  لە زەمین  نین، ڕەنگە  بێئاتاج  لێیان  و  پێویستن 
ڕیزى  لە  و  سەردەستەبن  بەشێکیان  زەمانێکدا 
پێشەوەى زەرورەتيیەکان بن، بەاڵم مەرج نییە لە 
هەموو قۆناغەکاندا ئەو ڕیزبەندییە لزومێکى بمێنێت، 
سەرەکى و الوەکى جگە لە مجێزى مرۆڤەکان کات 

و شوێن کاریگەرییان هەیە لە دیاریکردنیاندا.
گیانە  ئەم  باڵوبوونەوەى  بۆ  هەنگاونان 
ڕێگە  گرتنەبەرى  سەرەتاى  ڕەنگە  تەواوکارییە، 
هەموو  ئامانجى  کە  بێت،  دوورودرێژەکە  ڕاستە 
زۆر  قەناعەتە  ئەم  پەیدابوونى  چونکە  الیەکە، 
چاویلکەى  و  دەڕەوێنێتەوە  گومانى  تەمومژى 
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دنیابینى  لەسەر  گەورەى  کاریگەریی  ڕووندەکاتەوە،  چاوەکان  ڕەشی 
الیەنەکان دادەنێت.

لە پڕۆسەیەکى وەها بنەڕەتدا، کەس بەشی کەس ناخوات، برا گەورە و 
پاشقولى الیەنەکەى دیکە  توانەوە و  نامێنێت، هیچ الیەک خەمى  برا گچکە 

ناخوات.
گلەیی  و  ڕەخنە  دەمێنێت،  هەر  جیاوازى  و  تایبەتمەنديى  بەدڵنیاییەوە 
زاراوەى  بەاڵم  دەبێت،  بەردەوام  زانین  بەگرنگتر  خۆ  ئیشی  ناسڕێتەوە، 

پەرتەوازەیی هەڵدەگیرێت و دەگۆڕێت بۆ ڕاجیایی.
وەک ئاماژەمان پێدا ئەگەرى مەیسەربوونى ئەم پڕۆسەیە هەیە ئەگەر 
دڵسۆزانى هەموو الیەک بەرنامەى بۆ داڕێژن و خۆیانى بۆ ماندوو بکەن، 

بەو مەرجەش کێشە شەخسيی و نەفسییەکان نەبنە بەربەست.

سە رچاوە  و پە راوێزە كان

ئەحمەد،  و.ڕێدار  بکە،  هاوەاڵن  نیوان  سیاسییەکانى  ناکۆکییە  سەیرى  1ـ 
وردەکاريى و جۆرى ئەو ڕاجیاییانە باس دەکات. 

2ـ 
باشترین  لە  یەکێک  ڕەنگە  دوواون،  بابەتە  لەم  نوێدا  و  کۆن  لە  زانایان  3ـ 
لە  زیاد  کە  بێت  العلوانی  جابر  طە  د.  االختالف(ى  )أدب  کتێبی  نووسراوەکان 

نووسەرێک بۆ زمانى کوردى وەریانگێڕاوە.
بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژووى  سیاسییەکەى  مانا  بە  ئیسالمى  نوێی  بانگەوازى  4ـ 
سەرەتاى پەنجاکانى سەدەى ڕابردوو، بڕوانە ئیدریس سیوەیلى: ڕەوتى ئیسالمى 

لە کوردستانى عێراق. 
5ـ بڕوانە کتێبی: ڕێبازى سۆفيگه رى نه قشبه ندى ـ خاليدى ، و.هه ڵكه وت حه كيم، 

چ1، چاپخانه ى ئاراس، هه ولێر، 2009، ل53-47
بۆچی  کە  بدە  ژیانم( ى  کاروانى  زەڵمى:  )د.موستەفا  نموونە سەرنجى  بۆ  6ـ 

سلێمانى و کوردستانى بە یەکجاری جێهێشتووە و وازى لە مەالیەتیش هێناوە. 
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فە لسە فە ی ئازادی ئاینیی

خوێندنە وە یە كی ئیسالمگە رايیانە 

سامان مامڵێسی

198، تە كیە .
لە  دایكبووی ساڵی 2

ستا لە  زانكۆی سە اڵحە دین
ۆرا و مامۆ

خوێندكاری دكت

خاوە نى 10 كتێبی چاپكراوە .
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دیرۆكناسان مێژووی سە رهە ڵدانی ئایین بۆ 2 
ملیۆن ساڵ لە وە وبە ر دە گێڕنە وە   و، پێیانوایە  هە ر 
لە  سە رە تای هاتنە  دنیای یە كە م مرۆ و دروستبوونی 
وایلێكردووە    ڕۆحی  پێداویستیی  خێزان،  یە كە م 

ئایین ببێتە  بە شێكی دانە بڕاو لە  ژیانی.
خۆیان  بۆ  جۆراوجۆریان  ئاینی  نە تە وە كان 
داهێناوە  و، هە ندێك لە  ئاینە كانیش لە الیە ن خوداوە  
)الشویخات،  دابە زێنراون.  مرۆكان  ڕێنمایی  بۆ 

2004، مادە : الدین(.
خواكردی  ڕە مە كێكی  وە ك  ئاینییش  دیارە    
مرۆدا  لە   ڕووكارە كانی  ئە وە ی  پێش  ناوە كیی، 
ببینرێن، وابە ستە گییە كی دە روونیی و ویژدانیی و 

ڕووحییە  و، سە روكاری لە گە ڵ ناوە وە یدا هە يە .
بۆیە  ناكرێت شتێك لە  دە رە وە ی مرۆ و بە  زۆر 
بیكاتە   لێبكرێت  داوای  و،  بسە پێنرێت  بە سە ریدا 
ڕە وتارە كانی  و  هە ڵسوكە وت  و  دیدگە   و  بەها 
و سە رپشكانە   ئازادانە   بە ڵكو  بنێت،  بنیات  لە سە ر 

هە ڵیدە بژێرێت.
و  بانزە مینیی  ئاینێكی  وە كی  ئیسالمیش 
كە  خۆی  ئە وە شدا  لە گە ڵ  تێڕوانینێكی سە راپاگیر، 
بە  سە رمۆری ئاینە كانی ئاسمانیی دادە نێت، كە چی 
بواری بۆ پیادە كردنێكی ئازادانە  و، پابە ندبوونێكی 
لە   مرۆكانی  و  كردووە تە وە   سە رپشكانە  
َوَمْن  َفْلُيْؤِمْن  َشاَء  )َفَمْن  كردووە :  ئازاد  هە ڵبژاردنیدا 
بۆ  لێتێگە یشتنی  جادە ی  و  )الكهف:29(  َفْلَيْكُفْر(  َشاَء 
ا َكُفوًرا(  ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا هَدْيَناه السَّ تە خت كردوون: )ِإنَّ
)اإلنسان:3( و پێپلیكانە ی هە ڵزنان بە  شالوتكە كانیدا 
ِإَل  َأْخَلَد  ه  َوَلِكنَّ ِبها  َلَرَفْعَناه  ِشْئَنا  )َوَلْو  هە ڵواسیون:  بۆ 
تێهزرینی  و  تێڕامان  كلیلی  و   )1٧6 )العراف:  اْلَْرِض( 
ِمْن  َفَهْل  ْكِر  ِللذِّ اْلُقْرَآَن  ْرَنا  َيسَّ )َوَلَقْد  دە ستیان:  داوە تە  

ِكٍر( )القمر: 1٧(. ُمدَّ
باشە  ئاینێك مە یدانخوازیی ئە وانی دیكە  بكات: 
پێغە مبە رە كە ی  و،   )2٣ ِمْثِلِه()البقره:  ِمْن  ِبُسوَرٍة  )َفْأُتوا 
َي( ِبيِّ النَّ )َوَخاَتَ  كردبێت:  ناودێر  میسكولخیتام  بە  

)الحزاب: 40( و، هە ر خۆی بە  هە ق و ڕە وا دابنێت: 

پای  لە   ئە دی  َلُل()یونس: ٣2(،  الضَّ ِإلَّ  قِّ  اْلَ َبْعَد  )َفَماَذا 
ى  اَس َحتَّ چییە  بە  نكۆڵیكارانە  دە پرسێت:)َأَفَأْنَت ُتْكِره النَّ

َيُكوُنوا ُمْؤِمِنَي()یونس: 99(؟
لە   خە ڵكی  چییە   ئیسالم  مە رە دی  باشە  
كردووە :  دە ستكراوە   هە ڵبژاردنیدا  و  پابە ندبوون 

)ُقْل َآِمُنوا ِبه َأْو َل ُتْؤِمُنوا()اإلسرا و: 108(؟
بە رانبە رە   بە   تێدایە   فە لسە فە یە كی  چ  داخۆ 
اُكْم َلَعَلى هًدى َأْو ِف َضَلٍل  ا َأْو ِإيَّ ڕكابە رە كانی بڵێت: )َوِإنَّ

ُمِبي()سبأ: 24(؟
لە  سۆنگە ی ئە و پرسیارانە ی سە رە وە ، دە كرێت 
لە   ئازادیی  فە لسە فە ی  و  ووردكاریی  و  حیكمە ت 
هە ڵبژاردنی باوە ڕدا شە ن و كە و بكە ین و، عە ردی 
وشك و برینگی بیر و حە پە سانە كانمان لهەە مبە ر 
ئاودێر  ئیسالمدا،  درە وشاوە یە ی  مە شخە ڵە   ئە و 
بكە ین، سا بە ڵكو ئاوێك بە و ئاگرە ی لە  ناخماندایە  
ئە دی  دە پرسێت:  و  دە دات  گینگڵ  كە   بكە ین  
چۆن من لە سە ر هە ق بم و بە رانبە رە كانم لە سە ر 
ناهە ق، كە چی بۆم نە بێت زۆریان لێبكە م و بە رە و 
لە   و،  بهێنم  كامە رانییان  و  ڕاستی  مێرگوزاری 
بیابانی قاقڕی نە زانیی و بێبڕوایی ڕزگاریان بكە م!

دووتوێی  لە   خودێ  كە   چییە   ڕازە   ئە و  باشە  
حە شاری  دە ستوااڵكردنە دا  و  سە رپشككردن  ئە و 
و  بە رە   تینوومان  بیری  با  فە رموون  داوە ؟ 
ئاینیی  ئازادیی  ووردكاریی  و  فە لسە فە   شیرناوی 
حیكمە تی  دایكی  گە رمە كە ی  كۆشە   لە   و،  ببە ین 
گە رم  سە رمابردووە كانمان  پرسیارە   خوداییدا 
بكە ینە وە ، سا بە ڵكو ئاهێك بە بە ر دۆشدامان و چاو 

ئە بڵە قبوونماندا بێتە وە .

حیكمە تی یە كە م: 
وە دیهێنانی مرۆبوونی مرۆ و پێداگرتن لە سە ر 
لە   دروستكراوێك  هیچ  چونكی  حورمە تی:  و  ڕێز 
بۆ  حورمە تی  و  ڕێز  مرۆ  هێندە ی  بوونە وە ردا 
ْمَنا  دانە نراوە ، ئە وە تانێ  خودا فە رموویە تى )َوَلَقْد َكرَّ

َبيِن َآَدَم()اإلسرا و: ٧0(.
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و،  مرۆیە   مافی  یە كە مین  ئاینیی،  ئازادی  یانی 
هە ر بە وە  پێی دە وترێت مرۆ، هە ركە سیش ئازادی 
یانی  ئە وە   بسە نێتە وە ،  دی  كە سێكی  لە   بیروباوە ڕ 
لێسە ندووە تە وە ،  مرۆبوونە كە ی  بنە ڕە تە وە   لە   هە ر 
بۆ  بانگە واز  ئازادی  بیروباوە ڕ،  ئازادی  هە روە ك 
دڵنیابوونیش  و  ئازار  لە   پارێزراوبوون  و  الكردن 

دە گرێتە وە .
لێرە وە یە  ئیسالم لە  سیستم و پێڕۆ داتاشراوە كانی 
هە ڵگرانی  بە   بە وە ی  دە بێتە وە ،  جودا  مرۆ  دە ستی 
بە   دیكە   خە ڵكی  نییە   بۆتان  ئێوە   وتووە :  خۆی 
بیروباوە ڕە   نە ك  ئاینە كە تانە وە ،  ناو  بهێننە   زۆر 
خۆیان  كوتە ك  و  هێز  زۆری  بە   كە   مرۆكردە كان 
دە سە پێنن و، پیاوم دە وێت لە  ئاستیاندا سە ری بە رز 

بكاتە وە ! )وصفی، 2009، ال 61(.

حیكمە تی دووە م:
خودیی  ویژدانی  واتای  لە سە ر  پێداگرتن 
تایبە تترین  ئە میان  تاكیی:  بە رپرسارییە تی  و 
جوداكە رە وە ی ئازادكردنی مرۆیە ، ڕێز لە  ویستی 
بگیرێت، هزر و هە ستە كانی بنرخێنرێن، پرسە كانی 
خۆی  بۆ  بیروباوە ڕدا  لە   گومڕایی  و  ڕێنموونیی 
كردە وە كانیشی  و  كار  دە رئە نجامی  و،  جێبهێڵرێن 

بخرێنە  ئە ستۆی خۆی و لە سە ری حسێب بكرێن.
لێگە ڕێ، با مرۆ لە  بە رهە می كردە وە  چاكە كانی 
بچنێتە وە ، یان بە دڕە وتارییە كانی بە  چاویدا بدرێنە وە : 

)ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِلَْنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْ َفَلَها()اإلسرا و: ٧(.
لە والیش كردە وە كانی –جا باش بن یان خراپ- 
َرِهيَنٌة( َكَسَبْت  ا  ِبَ َنْفٍس  دە گرن:)ُكلُّ  بە رۆكی  دیسان 

)الدثر: ٣8(.
ئازادیی،  یانی  سە رپشككردن  چونكی  بۆچی؟ 
سە رپشككردن  بۆ  نە بوو،  ئازادی  ئە گە ریش 
هە ڵگرتنی  بۆ  سە رپشككردنیش  مە گە ڕێ، 
چونكی  سە ردە كێشێت،  بە رپرسیارییە تی  كۆڵی 
سە رپشككردن بۆ هێنانە كایە ی كردە وە كان، شتێكی 

پێویستە . )بدوی، 1966، ال 17(.

حیكمە تی سێیە م:
لە سە ر  بڕواهێنان  ئە قڵ:  پایە ی  بە رزكردنە وە ی 
ئازادیی بنیاتنراوە ، هە ربۆیە  زۆرلێكراو بە  بڕوادار 
پە یامی  پێغە مبە رە كانیدا  بە   خودا  ناكرێت.  حسێب 
بۆ  پە یامە كە یان  دە قی  و،  ناردووە   مرۆكان  بۆ 
خە ڵك ڕوون كردووە تە وە ، پاشان ئە قڵیشی پێداوە  
تاكو دە قە كانی پێ بخوێنێتە وە ، دواتریش بۆ خۆی 

سە رپشكە  چی هە ڵدە بژێرێت.
عە لی كوڕی ئە بو تالیب دە ڵێت: إن الل أَمَر ختييًا، 
ونهى حتذيرًا، وكّلف يسيًا( واتە : خودا فە رمانی كردووە ، 
بە   و  كردووە   ڕێگریی  كردووین،  سە رپشكیشی 
تە كلیفیشی  پێداوین،  هۆشداریی  ئاگاداركردنە وە  
كردووین، وە لێ بە  ئاسانی.)القرافی، 2007، ال 98(.

ئە قڵە وە   ڕێگە ی  لە   هە ڵبژاردن  ئازادی  ئە گە ر  خۆ 
و  فە رمانكردن  سزا،  و  پاداشت  ئە وە   نە بێت، 
ڕێگریكردن، بە ڵێن و هە ڕە شە ، دە بنە  شتگە لی بێ مانا. 
ئە قڵیان  شە ریعە ت،  مە بە ستگە رایی  بواری  زانایانی 
كردووە تە  نێو سە بە تە ی 5 شتە  پێویستییە كانە وە  كە  
مرۆ،  گیانی  )ئاین،  بپارێزرێن:  و  ڕە چاوبكرێن  دە بێت 
پارە  و سامان، وە چە  و ئە قڵ(.)الزیدان، 2000، ال 381(.
سە ر  خرابێتە   تە كلیفی  ماكی  ئە قڵ  ئە گە ر  باشە  
و، مرۆی ناتە واو حیساب و كیتابی لە گە ڵدا نە كرێت، 
ئە مە  ئە وە  دە گە یە نێت ئیدی بە  ڕبە ی ئە قڵی خۆمان 
هە موو شتێك بپێوین و گوێ بۆ دە قە كانی شە ریعە ت 
هە ڵنە خە ین؟ نا، هە رگیز، بە ڵكو پێوە رە كە  ئە مە يە : بە  
ئە قڵ لە  شە ریعە ت تێبگە ین و، بە  شە ریعە ت حوكم 

بە سە ر ئە قڵدا بدە ین.

حیكمە تی چوارە م: 
بە   خودایی:  دادگە ریی  مانای  وە دیهێنانی 
شێوە یە ك ئە م دادگە رییە  ڕەهایە  و تە واوی گە ردوون 
و ژیانی تە نیوە ، چاكە ی چاكە كارێك كە م ناكاتە وە ، 
خراپە ی خراپە كارێك قە بە  ناكات، ئە گە ر ئە و ماستە  
موویە كی تێدا نە بێت، ڕێی تێناچێت كە سێك سوڕ و 
َيْظِلُم  )َوَل  فە رموویە تی:  تە حقیق  بە   يان  بدات!  گوڕ 
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َشْيًئا( اَس  النَّ َيْظِلُم  َل  الّل  )ِإنَّ   : يان   .)49 َأَحًدا()الكهف:  َك  َربُّ
ٍة()النسا و: 40(. )يونس: 44(، يان: )ِإنَّ اللَّ َل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ

هە ڵبژاردنی  بۆ  مرۆدا  سە رپشككردنی  لە  
دە بینرێت،  خودایی  دادگە ریی  ترۆپكی  بیروباوە ڕ، 
هە ڵبژێرە ،  هە ڵدە بژێریت  چی  بیكە ،  دە كە یت  چی 
وە لێ حیساب بۆ ئە وسە ری دە گیرێتە وە ، بە رپرسی 
لە وە ی هە ڵتبژاردووە ، بزانە  چیت كردووە ، تێهزرە  
سزا،  یان  پاداشت  چونكی  داوە ،  پە سن  چیت 
پشتی  و  دڵنیایە   مرۆ  لێرە وە   كردە وە كانتە .  لە پای 
لێدە كاتە وە  و دە زانێت لە سە ر ئە و شتە  نە بێت كە  
ئا  ناكرێت،  تە كدا  لە   لێپرسینە وە ی  داوە ،  ئە نجامی 
ڕێی  و،  سە رسوڕهێنە رە كە   هاوسە نگییە   ئە مە یە  
تێناچێت كە سی زۆرلێكراو و فشار بۆهێنراو لە سە ر 
لێپێچینە وە ی  بردووە ،  بۆ  پە نای  كە   بیروباوە ڕێك 
لە گە ڵدا بكرێت، چونكی كە  زۆر هات، قە واڵە  بە تاڵە !

حیكمە تی پێنجە م: 
ئازادی  مرۆكان:  بۆ  خوداییە   تاقیكردنە وە ی 
بۆ  تاقیكردنە وە یە   بۆتە ی  ئاین،  و  بیروباوە ڕ 
تاقییان  ئە وە یە   خودایش  ویستی  و،  مرۆكان 
و  سە ركە وتووان  كێن  دە ربكە وێت  تا  بكاتە وە ، 
مە بە ستی  مە گە ر  شكستخواردووان؟  كێیشن 
خودا ئە وە  نییە  تاقیمان بكاتە وە : )َوهَو الَِّذي َجَعَلُكْم 
َخَلِئَف اْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبُلَوُكْم 
ِف َما َآَتاُكْم( )النعام: 165(؟ ژیان و مردنیشی هە ر بۆ 
َياَة ِلَيْبُلَوُكْم  ئە وە  نە خوڵقاندووە : )الَِّذي َخَلَق اْلَْوَت َواْلَ

ُكْم َأْحَسُن َعَمًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر()اللك: 2(؟ َأيُّ

 حیكمە تی شە شە م: 
پاراستنی ئاسایشی كۆمە ڵگە  و سە المە تبوونی:  
ئاسایشی  وە دیهێنانی  ئیسالمیدا  شە ریعە تی  لە  
مە بە ستێكی  و  گشتیی  بنە مایە كی  كۆمە اڵیە تیی 
دانراون  شە رعیی  حدودە كانی  بۆیە   گە ورە یە ، 
لە   مافهێنە رێك  و  دنیادا  لە   ترسێنە رێك  ببنە   تاكو 
في  جابرة  الدنيا،  في  زاجرة  )الحدود  دواڕۆژدا: 

اآلخرة(.
و  گوتوبێژ  بۆ  قورئان  ئە وە ی  سە رباری 
ڕاگۆڕینە وە  هانمان دە دات، كە چی سنوورە كانی 
و  زێدە ڕۆیی  لە   ڕێگرە   و،  كردووە   مە حكە م 
نە فس  هە وای  نە بادا  چە لە حانێ،  و  دە مە دە مێ 
باڵۆنی خۆبە گە ورە گرتن و خۆڕادانمان پڕ بكە ن 
بفڕێت!  خە یاڵمان  كە شوفشدا  ئاسمانی  بە   و، 
)َوَل  فە رموویە تی:  و  لێكردووین  ڕێگریی  خودا 
 ،)46 َأْحَسُن()العنكبوت:  ِبالَِّت هَي  ِإلَّ  اْلِكَتاِب  َأهَل  اِدُلوا  ُتَ
ِمْن  ِعْنَدُكْم  هْل  پێدە كات:)ُقْل  فە رمانمان  هە روە ك 
ُبْرهاَنُكْم( هاُتوا  )ُقْل   ،)148 َلَنا()النعام:  َفُتْخِرُجوه  ِعْلٍم 

)البقره : 111(. 
بوو،  لێكە م  ئازادی  كۆمە ڵگە یە ك  هە ر  جا 
چە وساندنە وە  باڵی بە سە ردا كێشابوو، نیشانە كانی 
سە رهە ڵدە دە ن،  تێیدا  تۆقین  ئاماژە كانی  و  ڕاڕایی 
كایە ،  دێتە   كوشتوبڕ  باڵودە بێتە وە ،  تاوانكاریی 
چونكی ئە وانە  نیشانە ی نە بوونی ڕادە ربڕینی ئازاد 
هزر  و  و خوست  هە ست  لە   گوزارشتنە كردنن  و 

دیدگە كان.

لە  شە ریعە تی ئیسالمیدا 

وە دیهێنانی ئاسایشی كۆمە اڵیە تیی 

بنە مایە كی گشتیی و مە بە ستێكی گە ورە یە 

;
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حیكمە تی حە وتە م:

دە رخستنی ئاشتیخوازیی ئیسالم و لێبوردە ییە تی: 
تە نانە ت   – ئیسالم  بە رنامە ڕێژییە كانی  سە رجە م 
و  مرۆدۆستیی  دە رخە ری  دوژمنیشدا-  لە گە ڵ 
ى  لێبوردە یین: )َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُْشِرِكَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجرُه َحتَّ

َيْسَمَع َكَلَم اللَّ ُثمَّ َأْبِلْغه َمْأَمَنه()التوبه: 6(.
خوای  )سە المی  پێغە مبە ر  وە سیە تە كانی  لە  
ئە وە بوو:  سە ربازە كانی،  و  فە رماندە   بۆ  لە سە ر( 
توخنی پیر و پە ككە وتە  نە كە ون، ئاگاتان لە  منداڵ 
بۆ  دە ست  نە كە ن  ئاممان  بپارێزن،  ئافرە ت  بێت، 
بۆ  جیهادیش  ببە ن،  جێنزگە كە ی  و  خوداپە رست 
پاراستن و سە المە تیی ئە مانە  بە رپادە كرێت: )َوَلْوَل 
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت  اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلدِّ َدْفُع اللَّ النَّ

َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيها اْسُم الّل َكِثًيا()الج: 40(.
چە ندان بنە مای  فیقهىی لە سە ر ئە م مە بە ستە  
)دفع  و  ضرار(  وال  ضرر  وە كی:)ال  داڕێژراون، 
)المشقة تجلب  المنافع( و  المفاسد مقدم علی جلب 
التيسير( و )يرتكب أخف الضررين(.)الزیدان، 2000، 

ال 383(.
ئە وە ی ئیسالم لە  ماوە ی هە ژموونی حوكمڕانیی 
خۆیدا كردوویە تیی و بە رانبە رە كانی لە  هە ڵبژاردنی 
بیروباوە ڕدا  ئازاد كردووە ، هیچ ئاین و مە زە بێك 
نە یكردووە  و، لە  هیچ قاڕە یە كیشدا وێنە ی نە بینراوە .

)الغزالی، 2005، ال 75(.

حیكمە تی هە شتە م:
بژاردە كانی  لە   الساییكردنە وە   نە رێكردنی 
بابە تە كانی   لە   الساییكردنە وە   ئە گە ر  بیروباوە ڕدا: 
ڕێگە پێدراو  توانادارە كان  و  خوێندە وار  بۆ  فیقهىدا 
هە ر  نە ك  بیروباوە ڕدا  پرسە كانی  لە   ئە وە   نە بێت، 

نە نگیی و شورە ییە ، بگرە  پووچ و بێ بنە مایشە . 
بە   كە   دە كات  كە سانە   ئە و  خودا سە رزە نشتی 
شانازیی و لمۆز بە رزییە وە  دە ڵێن: باب و باپیرانمان 
هە ر لێرە وە  تا مە كە  و مە دینە  بە ردیان لە سە ر ڕێی 

ا َعَلى  ٍة َوِإنَّ ا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَلى ُأمَّ حاجیان الداوە : )َقاُلوا ِإنَّ
َآَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن()الزخرف: 22(!

كە   بە سە   ئە وە ندە ی  الساییكردنە وە ،  بێزراویی 
بۆیە    كوێرانە یە ،  شوێنكە وتنی  و،  ئە قڵە   پە كخە ری 
ناوناوە :  الساییكە رە وە ی  كە سی  شافیعی  ئیمامی 

شە وكوێر. )ابن القیم، 1973، ال 279(.

حیكمە تی نۆیە م: 
چە ندان  خوداییە :  سوننە تی  بەهێزكردنی 
سوننە تی خودایی لە  گە ردوون و دروستكردنە كانیدا 
یە كتر،  بە   گە الن  و  نە تە وە   البردنی  لە وانە :  هە ن، 
دە ستگرتن بە  هۆكارە كانە وە ، هاتنە كایە ی دە وڵە تان 
لە یە كترجودایی  و  ڕاجودایی  لە نێوچوونیان،  و 
مرۆكان لە  هە موو شتێكدا، جودابوونیان لە  ڕە نگ، 
تێگە یشتن،  دابە كان،  نە ریت،  خووخدە ،  زوبان، 
اَس  َعَل النَّ َك َلَ وێناكردنە كان و ئاكاریاندا: )َوَلْو َشاَء َربُّ
َوِلَذِلَك  َك  َربُّ َرِحَم  َمْن  ِإلَّ  َتِلِفَي،  ُمْ َيَزاُلوَن  َوَل  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ

َخَلَقُهْم()هود: 118، 119(.

حیكمە تی دە یە م: 
ئاینیی  ویسایە ی  بانگە شە ی  پووچە ڵكردنە وە ی 
ناوە نددا،  چاخە كانی  لە   خودایی:  مافی  بیردۆزە ی  و 
و  ماف  دە زانی،  خودا  سێبە ری  بە   خۆیان  پاپاكان 
ئازادییە كانیان پێشێل كردبوو، ویستی خە ڵكیان كۆت 
َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن  َأْحَباَرهْم َورْهَباَنهْم  ُذوا  َ و بە ند كردبوو: )اختَّ

الّلِ()التوبه : ٣1(.
دە زانی،  خۆیان  كۆیلە ی  بە   خە ڵكیان  پاشاكان 
ئە وان  گوایە   دابوو،  خۆیان  بە   خوداییان  مافی 
ڕادە یە ی  ئە و  تا  خودایین،  پاكی  ڕە چە ڵە كی  لە  
دە زانی!  خودا  وە چە ی  بە   خۆیان  هە ندێكیان 
بە ندایە تی  و  خزمە تكردن  ئە و  بە رانبە ریشدا  لە  
پیرۆزە   ئە ركێكی  تە نێ  بۆیان،  خە ڵك  دە ربڕینە ی 
و بۆ دڵسۆزی دە ربڕین و ملكە چییە  بۆ تە خت و 

تاجی پیرۆز!
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ئیسالم هات و لە  بنە وە ڕا ئە و بیرۆكە یە ی دە ركێشا و، بە ندایە تی 
لە  پە رستنی تە نێ یە ك خوادا كە  )اللە(یە ، قە تیس كرد، حوكمڕان و 
فە رمانڕە وایش لە  خە ڵكی دیكە  زێتر نین، وە لێ چە ند مافێكی پێدان 

و، چە ندان ئە ركیشی خستە  سە ر شانیان.
خە ڵكیش بینیان ئە و فە رق و سووە یان لە گە ڵ كاربە دە ستاندا نییە  
پێكە وە   بە رژە وە ندی هە موویان  یە كدین و،  تە واوكە ی  و، هە مووان 

گرێدراوە .
ئازای ئاینیی هە موو ئە و ئە فسانانە ی تێكشاند و، لە  ڕێی جیهادە وە  
كۆڵە كە كانی حوكمی بە ناو خودایی و دە ستە ی ئە كلیرۆسیی یە ك بە  

یە ك ڕووخاند. )الحوالی، 1998، ال 216(.
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و  ڕە وت  هە ر  و،  جیاوازە   بابە تە   لە م  لێكۆڵینە وە   ڕوانگە ی 

ئە و  و  تێگە یشتن  و چۆنیە تی  دنیابینی  لە چوارچێوە ی  گرۆیە ك 

دە كات،  بۆ  لێكدانە وە ی  دە كات  پە یڕە وی  ڕێبازە ی  یان  مە نهە ج 

ە  ئارا و، ئە م بابە تە ش 
جیاواز دێت

ێرە وە  ئاڕاستە  و تێگە یشتنی 
ل

لە  هە مان بازنە دا خۆی دە بینێتە وە .

 ئۆپۆزسیۆن بوون 

لە  دە وڵە تی ئیسالمیدا

ڕێدار ئە حمە د

ماستەر  لەیاسا.  بەکالۆریوس  هەڵەبجە.   1974 لەدایکبووی 

چاپکراوە.  سەرپەرشتیاری چاپ و 
میدا. دە کتێبی 

لەیاسای ئیسال

ەفا زەڵمییە.
 بەرهەمەکانی دکتۆر مست

اڵوکردنەوەی
ب
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سە رە تا بە  پێویستی دە زانم بە كورتی ڕۆشنایی 
بخە ینە  سە ر زاراوە ی ئۆپۆزسیۆن:

واتای  زاراوە ییە وە :  لە ڕووی  ئۆپۆزسیۆن 
لە  ڕێگری  و،  نە یاربوون  و،  بە ڕە نگاربوونە وە  
 شتێك دە گە یە نێت كە  لە گە ڵ شتێكی دیكە دا بە ریە ك 
ئینكاری  ئە گە ر  بە رە نگاربوونە وە یە ك  بكە ون)1(، 
لە  گوفتار یاخود ڕە فتارە كە ی كرد)2( ، واتە  یە كڕا 

نە بوو لە گە ڵی، بۆچوونە كە ی وە ك ئە و نە بوو)3(.
بوون  ئۆپۆزسیۆن  بڵێین:  دە توانین  بە كورتی 
دە ربڕینی بیروبۆچۆن دە گرێتە وە ، یاخود ڕووبە ڕوو 
وە ستانی بە شێوە ی ڕاگرتنی یاخود ڕێگری لێكردنی 

بە بۆچوونێكی دروستتر.
لە  كتێبی )معجم لغة الفقهاء(دا وشە ی )المعارضة( 
ومحاولة  الرأي  »نقض  پێناسە كراوە :  بە مشێوە یە  
تشەیر،  وال  تجریح  غیر  من  فیە  المضي  من  المنع 
ومنها المعارضة السیاسیة«)4(. واتە : پێچە وانە بوونی 
بۆچوون و هە وڵدانە  بۆ ڕێگری لە وە ی كە  دە یە وێت 
ناوزڕاندن،  و  برینداركردن  بە بێ  بچێت  لە سە ری 

لە وانە ش ئۆپۆزسیۆنی سیاسی.
پێشكە شكردنی  بە واتای:  زاراوە شە وە   لە ڕووی 
بە ڵگە یە  بە پێچە وانە ی ئە و بە ڵگە یە ی الیە نی بە رانبە ر 

خستویە تیە  ڕوو)5(. 

لە مە وە  دە توانین پێناسە ی ئۆپۆزسیۆنی سیاسی 
بكە ین كە : دە ربڕینی بۆچوونی سیاسی  بە وجۆرە  
پێچە وانە یە  بە كردار و گوفتاری ڕە وا بۆ دە وڵە ت كە  
پشت بە ستوو بە  بە ڵگە  بێت و گفتوگۆ لە بارە یە وە  

لە توانادا بێت.

چە مكی ئۆپۆزسیۆن: 
لێرە دا واگونجاوە  كە  بە كورتی باس لە  چە مكی 
فكری  و  خۆرئاوا  سیاسی  فكری  لە   ئۆپۆزسیون 

سیاسی ئیسالمیشدا بكە ین:

یە كە م: چە مكی ئۆپۆزسیۆن 
لە  فكری سیاسیی خۆرئاوادا:

سیاسيیە   ڕە وتە   و  فە لسە فە   هە ڵوێستە كانی 
ئۆپۆزسیۆنی  چە مكی  بە   سە بارە ت  خۆرئاواییە كان 
دیموكراسیە ت(  لە بنچینە كانی  یە كێكە   )كە   سیاسی 
هە ڵوێستیانە وە یە   بەهۆى  ئە مە ش  جۆرە ،  جۆراو 
لە بارە ی یە كێتی و فرە یی، فە لسە فە  و ڕە وتی سیاسی 
دە كاتە وە ،  كۆمە ڵگا  یە كێتی  لە سە ر  جە خت  هە یە   وا 
تاك  ئازادی  بە ڕادە یە كە   جە ختكردنە وە یە ی  ئە و 
و  ەیگڵيی  وە ك  ڕەها(  یە كێتی  )ڕێبازی  ڕە تدە كاتە وە  
ماركسيی و نازيی و فاشی... ئە مە ش ڕە تكردنە وە ی 
ڕەهای چە مكی ئۆپۆزسیۆنی سیاسی لێ فە رهە م دێت.
جە خت  هە یە   دیكە   فە لسە فە ی  كاتدا  لەهەمان 
كە  پێكهێنە ری  دە كاتە وە   تاك  ئازادی  لە سە ر 
لە  كردووە   زیادە ڕە وی  بە اڵم  كۆمە ڵگان، 
كۆمە ڵگا  یە كێتی  بە ڕادە یە ك   جە ختكردنە وە كە یدا 
ڕە تدە كاتە وە  )ڕێبازی فرە یی ڕەها( وە ك لیبراڵیە ت، 
چە مكی  ڕەهای  قبوڵكردنی  بە واتای  ئە مە ش 

ئۆپۆزسیۆنی سیاسی دێت.

دووە م: چە مكی ئۆپۆزسیۆن 
لە  فیكری سیاسی ئیسالمیدا:

لە  فیكری سیاسی نوێ و هاوچە رخی ئیسالمیدا 
دوو هە ڵوێست بە رچاو دە كە وێت:

هە ڵوێستە   ئە م  ڕەها:  ڕە تكردنە وە ی   -1
تێڕوانین  و  بۆچوون  بە  هە ندێك  پشتبە ستووە  

نادروست، گرنگترینیان:
یە كێتی ڕەها: وا وێنا دە كات كە  ئیسالم بانگە شە  
بۆ یە كێتی ڕەها دە كات ئە مە ش پێچە وانە ی چە مكی 
بە وێناكردنێكی  ئە مە ش  بوونە ،  ئۆپۆزسیۆن 
بۆ  )بە  گە ڕانە وە   دە كرێت  ئە ژمار  نادروست 
چە مكی میانڕە ویی – الوسطیة(  كە  لە سە ر بنە مای 
كۆكردنە وە ی یە كێتی و فرە یی دامەزراوە ، جە خت 
ڕێگە ی  لە   دە كە نە وە   كۆمە ڵگا  یە كێتی  لە سە ر 
ملكە چبوونی كۆمە ڵگا بۆ ڕێساكان )ئە و بنچینانە ی 
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یە كالكە رە وە ن:  بنبڕی  دە قی  سە رچاوە كە یان  كە  
فاعبدون(  ڕبكم  وأنا  واحدة  أمة  أمتكم  هذه  )إن 
بما  حزب  كل  شیعا  وكانوا  دینەم  فرقوا  )الذین  و 
لدیەم فرحون(، جە ختیش لە سە ر فرە یی و ئازادی 
تاكە كانی پێكهێنە ری دە كاتە وە  لە  ڕێگە ی ڕێگە دان 
)فروع(  –الوە كیە كان  لە  ڕێسا  خە ڵك  بە جیایی 
)ظني(و  گومانئامێز  دە قی  سە رچاوە كە یان  كە  

ماناهە ڵێنجراوە .
چە مكی  قبوڵكردنی  دووە م  هە ڵوێستی   -2
ئۆپۆزسیۆنی سیاسيیە،  بە اڵم پاش دیاریكردنی بە  
چە مكە  هە مە كییە كانی فە لسە فە ی ئیسالمی، ئە مە ش 
و  جێبە جێكران  بۆ  ڕەها  بابە تی  پێودانگی  وە ك 
ئە نجامدانی كاری سیاسی وەهایە)7(.  پێش ئە وە ی 
دە زانین  بە پێویستی  بابە تە كە   قواڵیی  بچینە   زیاتر 
بە واتا  دە وڵە ت  چە مكی  سە ر  بخە ینە   تیشێك 
هاوچە رخە كە يی و تێڕاوانینی ئاین بە گشتی و ئاینی 

ئیسالم بە تایبە تی بۆ دە وڵە ت.

ئاین و دە وڵە ت و دە وڵە تی ئاینیی و مە دە نی:
بۆ  ئاسمانييە كان  ئاینە   نیە   تێدا  گومانی 
و  پە یوە ندی  ڕێكخستنی  و  مرۆڤە كان  بە ختە وە ری 
كاروبارە كانی ژیانیان هاتوون، لە م بوارە شدا بوونی 
پێویستیيە كە   ڕێكخراو  و  سە ربە خۆ  قە وارە یە كی 
بە درێژای مێژوو مرۆڤە كان پێویستیان پێی هە بووە ، 
پێناسە ی  و  قە وارە یە یە   ئە و  لە  ئێستادا  دە وڵە ت 
ئە م  ڕوونكردنە وە ی  بۆ  هە یە ،  بە خۆی  تایبە ت 

سە رباسە  چە ند پێناسە یە كی كورت دە خە ینە  ڕوو:

یە كە م: دە وڵە ت چییە ؟
بە و  پێشتر  نوێیە ،  تاڕادە یە ک  دە ستە واژە یە کی 
لە   بە کارنەهێنراوە،  دە یگە یە نێت  ئێستا  واتایە ی 
شانشین،  یان  ئیمپراتۆریە ت  بە مانای  ڕابردوودا 

یاخود خە لە فە ت، بە کارهێنراوە .
یاسای  زانایانی  الی  دە وڵە ت  پێناسە ی 
دە ستووريی و یاسای نێودە وڵە تی گشتی بە  چە ندین 

شێواز كراوە : )كۆمە ڵە  خە ڵكێك، بە شێوە یە كی جێگر 
لە سە ر  خاكێكی دیاریكراو بژی و خاوە ن سە روە ری 
دە سە اڵتی  و  مە عنە وی  كە سێتی  و  سیاسی 
حوكمڕانی خۆی بێت و دا نپێدا نراو بێت()8( ، وە ك 

ئە وە ی ئە مڕۆ لە  جیهاندا دە بینرێت و هە یە .
لە :  بریتییە    )Esmein )ئایسمان-  الی 
نە تە وە ییە ک«)9(.  هە ر  یاسایی  »دیاریکردنی 
یاسایی  یە کێتیە کی  دە ڵێت:   )Bounnar )بونار- 
مافی  هە یە   کۆمە اڵیە تی  دە ستە یە کی  هە میشە يیە ، 
هە یە   دیاریکراوە کانیان  دە سە اڵتە   بە ڕێوە بردنی 
لە  هە رێمێکی  سە قامگیر  نە تە وە یە کی  لە  ڕووی 

دیاریکراودا)10(.
ئادە م سمیس ئە رکە کانی دە وڵە ت لە  پاراستنی 
و  یاسا  جێبە جێکردنی  و سە رپە رشتی  هاواڵتیانی 
بە کارە کانی  هە ستان  و  دادپە روە ريی  بە دیهێنانی 

خزمە تگوزاریدا کورت دە کاتە وە .
دە وڵە ت  دە ڵێت:  کە  لینین  لە کاتێکدایە   ئە مە  
کە  ناتوانرێت  چینایە تیە کانە   دژیە کییە   بە رهە می 
گونجان لە  نێوانیاندا دروست نە کرێت و چارە سە ر 
دە وڵە تێکی  تا  دە بینێتە وە   لە  شۆڕشدا  خۆی 
پڕۆلیتاری دروست بکرێت، پاش نەهێشتنی ملمالنێی 
پاشماوە کانی  دە رهێنانی  لە  ڕە گە وە   و  چینایە تی 
کۆمە ڵگایە کی  بە رژە وە ندی  بۆ  بۆرجوازییە ت 
زۆرینە ی  ئە وە ی  بە اڵم  ناهێڵێت.  خۆیشی  شیوعی 
دە وڵە ت  کە   ئە وە یە   هاودە نگن  لە سە ری  توێژە ران 

کیانێکە  پێویستە  سێ پایە ی تێدا بێتە دی:
چوارچێوە یە کی  بوونی  مە بە ست  زە وی: 
جوگرافی یا هە رێمییە  کە  سنوورێکی سە قامگیری 

دیاریکراو یاخود گۆڕاوی هە بێت.
مرۆیی  کۆمە ڵێکی  لە   بریتییە   )کۆمە ڵگا(:  گە ل 

نیشتە جێ لە سە ر ئە و زە وییە .
دە سە اڵت: بریتییە  لە و کۆمە ڵە  تاک و ڕێوشوێن 
و  سامانە کان  بەهۆىانە وە   کە   ڕێکارانە ی  و 
دە سە اڵتی  جۆرە ی  بە و  گە ل  پە یوە ندییە کانی 

بە سە ریاندا دە ربخات بە ڕێوە  دە بات.
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دووە میان: دە وڵە تی مە دە نی: 
)مرۆڤ  وتوویە تی:  خە لدون  ئیبن  لە وکاتە وە ی 
وە ک  مە دە نی  مە دە نییە ()11(  خۆی  بە  سروشتی 
دە گە یە نێت،  جیاواز  واتایە کی  چە ند  دە ستە واژە  
توێژە ران هە ندێك جار وە ک دژە  واتای دە شتە کی 
واتای  دژە   جاریش  هە ندێك  هێناوە ،  بە كاریان 
ئاینی،  حاڵە تی  واتای  بە دژە   یاخود  سە ربازێتی 
وە رگێڕانی  وە ک  لە  لێکۆڵە ران  هە ندێک  هەروەها 
وشە ی »civilization«  بە کاریان هێناوە  لە کاتێکدا 
وە رگێڕانی  وە ک  شارستانییە ت  دە ستە واژە ی 
ئە وە ی  بە اڵم  بە کارهاتووە ،   »culture« وشە ی 
لە ناو خە ڵکدا باوە  گوزارشتە  لە  حاڵە تی لێبوردە یی 

و توانای ئاوێتە بوونی باش لە  نێوان تاکە کاندا.
چە ند  هاووتای  وشە   وە ک  مە دە نی  وشە ی 
جیاواز  چە مکی  پێکە وە ش  دیکە یە ،  وشە یە کی 
دروست دە کە ن، وە ک کۆمە ڵگای مە دە نی، حاڵە تی 

مە دە نی و دە وڵە تی مە دە نی و. ..هتد.
بیستە مە وە   سە دە ی  دووە می  لە  نیوە ی 
ئاستی  لە سە ر  مە دە نی«  »دە وڵە تی  دە ستە واژە ی 
دە ستە بژێری فکريی و سیاسی کە وتە  بە رباس  وبۆ 
دۆزینە وە ی  کۆمە ڵێک قییە م و چە مک کە  گوزارشتیان 
ئە نجامدرا،  لە بارە وە   توێژینە وە ی  چە ندین  لێبکات 

هە تا ئێستاش توێژینە وە  لە بارە یە وە  بە ردە وامە .
دە وڵە تی  کە   بڵێین   بە کورتی  دە کرێت  بە اڵم 
مە دە نی بە تە واوە تی گوزارشت لە  ئیرادە ی کۆمە ڵگا 

دە کات، پشتیوانی بنە ماکانیە تی، دە بێتە  بریکاری.
ئە م دە وڵە تە  سێ خە سڵە تی بنە ڕە تی هە یە :

دە وڵە تی هاوواڵتی: مە بە ست لە  هاوواڵتی   -1
لێرە دا تە نها پێگە ی یاساییە  و، هیچ پە یوە ندییە کی 
بۆ  ئینتیمایە وە   و  تاک  ویژدانی  بە  هە ستی  نیە  
دە وڵە ت، هەروەها پە یوە ندی نیە  بە کارابونیە وە  لە  
کۆمە ڵگادا، بە مە ش دە وڵە تی هاوواڵتی هە وڵدە دات 
لە   تاکە کان  بۆ  یە کسان  و  تە واو  ئە ندامێتی  بۆ 
لێ  مافە کانی  و  ئە رک  بە جۆرێک  کۆمە ڵگادا 
بکە وێتە وە ، بە جۆرێک هیچ تاکێک بەهۆى پیشە کە ی 

دە سە اڵتی  یان  سامانە کە ی  یا  ئاینە کە ی  یاخود 
بەهۆى  بە ڵکو  نە ناسرێتە وە ،  هە رێمە کە یە وە   یا 
هاوواڵتی  وە ک  کۆمە اڵیە تی  یاسایی  پێناسە یە کی 
هیچ  ڕێگە نادرێت  دە وڵە تە دا  لە م  بناسرێتە وە ، 
بە  دابە زینی  بە رز، ڕێگە ش  پایە یە کی  بگاتە   تاکێک 
پلە ی  لە  خوار  پلە یە کی نزم  تاکێک بۆ  پایە ی هیچ 

هاوواڵتیە وە  نادرێت.
گرێبە ستێکی  ئە ویش  یاسا:  دە وڵە تی   -2
کۆمە اڵیە تيیە  پە یوە ندی نێوان تاکە کانی گە ل لە  نێوان 
خۆیاندا و لە  نێوان دە سە اڵتی دە وڵە تدا ڕێکدە خات، 
بە جۆرێک دە وڵە ت ئە و دە سە اڵتە  بااڵییە یە  کە  تاک و 
کۆمە ڵە کان لە کاتی پێشێلکردنی مافە کانییان یاخود 
لە کاتی هە ڕە شە  بۆ سە ر پیشێلی مافە کانیان پە نای 
هە ستێت  دامەزراوە کانيیە وە   لە  ڕێی  تا  دە بە ن  بۆ 
بە جێبیجێ کردنی یاسا، بە وە ش ڕێگە  لەهەر الیە ک 
ئە نجامبدە ن،  کە  خۆیان  شێوە کانی سزا  دە گرێت 
سە روە ری یاسا لە  سە روو کیانە کانی دە وڵە تە وە یە  

لە  تاکە کان و کۆمە ڵە کان و دامەزراوە کان.
دیموکراسی:  دامەزراوە ی  دە وڵە تی   -3
زۆرێک لە  واڵتانی هاوچە رخ خۆيان بە  دیموکراسی 
دە ناسێنن، لە  کۆریای باکوورە وە  بیگرە  تا دە گاتە  
زمانە وانی  مانای  دە کات  پێویست  سویسرا، 
کە   بناسێنین   )democracy )دیموکراسی- 
لە  یۆنانیە  )demosKratia(  بریتییە   بنچینە كە ی 
)واتە :   Demos »دیمۆس-  یۆنانی  ووشە ی   دوو 
هە موو خە ڵک( و کراسی- Kratia/Kratos )واتە  
لە مە شە وە   دێت،  گە ل  حوکمی  بە مانای  حوکم(«، 
خۆیانە  وە   لە الیە ن  گە ل  حوکمی  دە ستە واژە ی 
بە  پێویستی  دیموکراسیە ت  لە ڕاستیدا  هاتووە ، 
بە  لێرە دا  بە اڵم  سە ربە خۆیە ،   لێکۆڵینە وە یە کی 
ڕێوشوێنە   ئە و  بە وە ی  دە کە ین  پێناسە ی   سادە یی 
گە یشتنی  کە  گرە نتی  بە ستراوانە یە   پێ  پشت 
دە وڵە ت  دامەزراوە کانی  بۆ  گە لە   ئیرادە ی  کارای 
بە  لە وانە ی  لێپێچینە وە   و  کارە کانی  چاودێری  و، 

 بە ڕێوە بردنی کارە کان هە ڵدە ستن.
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ئاین و دە وڵە ت:

بە ڕێوە بردن  و  حکومە ت  شێوازی   دە ستوور 
ئە وە یە   هە ستیارە کە   پرسیارە   دە کات،  دیاری 
دە وڵە تێک  جۆرە   چ  ئیسالمدا  ئاینی  سایە ی  لە  
پە سە ندکراوە ؟ ئایا ئیسالم دە وڵە تێکی ئاینی دە وێت 
بە واتا  هە بووە   ئە روپادا  لە   کۆن  شێوازە ی  بە و 
لێرە دا  مە دە نی؟  دە وڵە تێکی  یاخود  سیۆکراتیە کە ی 
ئایا  پرسیارە یە :  ئە و  بە وە اڵمدانە وە ی  پێویستمان 

ئیسالم تە نها ئاینە ؟ یاخود ئاین و دە وڵە تە ؟
دوو ئاڕاستە ی جودا لە م ڕووە وە  بە دی دە كرێت:

ئاڕاستە ی یە كە م پێیوایە  ئیسالم تە نها ئاینە ، هیچ 
پە یوە ندی بە  دە وڵە ت و دە سە اڵتە وە  نیە ، هە ندێك 
لە  ڕۆژهە اڵتناسە كان لە  ڕابردوودا و لە  ئێستاشدا 
هە مان  ئیسالمیش  لە  واڵتانی  نووسە ر  چە ندین 
بۆچوونیان هە یە ، الی ئە وان ئیسالم تە نها پە رستش 
ئە و  ناوی  بە  خێزانە ،  تایبە ت  بنە مای  هە ندێك  و 
نوسە رانە ی لە م ڕووە وە  نووسیویانە  زۆرە و لێرە دا 
ئە و  وتراوە   وە ك  ناكات،  بە ناوهێنانیان  پێویست 
دووە میش  ئاڕاستە ی  دە وێت،  زۆر  ئاوی  هە ویرە  

پێیوایە  ئیسالم  ئاین و دە وڵە تداریشە)12( .

بنە ماكانی حوكمڕانی لە  ئیسالمدا:
حوكمڕانی لە  ئیسالمدا هاوتا نیە  لە گە ڵ ئە وە ی 
ناسراوە   ئاینی  پیاوانی  بە  حوكمڕانی  ڕۆژئاوا  لە  
هاوشێوە ی  گشتی  بنە مای  ئیسالم  هە بووە ،  و 
هە یە   واڵتاندا  لە  دە ستووری  ئە مڕۆدا  لە   ئە وە ی 
لە خۆگرتووە  و درێژە ی با بە تە كە  و چۆنیە تیە كە ی 
جیاوازە كان  سە ردە مە   و  كات  بە پێی  تا  لێگە ڕاوە  
شە ریعە ت  مە بە ستە كانی  بە دیهێنانی  چۆنیە تی  و 
بە رژە وە ندییە كانی  گونجاو  حكومە تێكی  كە  ببێتە  

خە ڵكی بێنێتە دی پێكبهێنرێت.
گرنگترین ئە و بنە ما گشتیانە ش بریتین لە :

فە رموودە كان  و  ئایە ت  دادپە روە ری:   -1
سە بارە ت بە  دادپە روە ری لە  ئیسالمدا زۆرە ، ئە وە ی 
پە یوە نديدارە   و  بدە ین  پێ  ئاماژە ی  گرنگە   لێرە دا 

بە  بابە تە كە مانە وە  ئە وە یە  كە  دادپە روە ری ئیسالم 
موسڵمانان  تە نها  ئیسالمی  حوكمڕانی  یاخود 
بێ  و  باوە ڕدار  هە مووانە   بۆ  بە ڵكو  ناگرێتە وە ، 
گە ورە دا  خوای  فە رمایشتە ی  لە م  وە ك  باوە ڕ، 
لِلَّ  اِمَي  َقوَّ ُكوُنوا  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ )َيا  دە فە رمووێت: 
َتْعِدُلوا  َألَّ  َقْوٍم َعَلى  ُكْم َشَنَآُن  ِرَمنَّ ِباْلِقْسِط َوَل َيْ ُشهَداَء 
ا  ِبَ َخِبٌي  اللَّ  ِإنَّ  اللَّ  ُقوا  َواتَّ ْقَوى  ِللتَّ َأْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا 

َتْعَمُلوَن )8(( )الائدة:8(.
ئیسالم لە كاتێكدا كە  دادپە روە ری پێویست كردووە -

بە  بوارە ی  ئە م  لەهەمانكاتدا  یە كالكە رە وە   بە  دە قی 
تا  مرۆڤە كان  ئیجتیهادی  بۆ  بە جێهێشتووە    فراوانی 
هۆكار و ڕێوشوێنی گۆنجاو بۆ بە دیهێنانی دادپە روە ری 
دابنێنن، چونكە  ڕێگاكانی بە دیهاتنی دادپە روە ری بە پێی 
سە ردە م و شوێن و ڕە وشی كۆمە ڵگا و گە شە سە ندنی 

گۆڕانی بە سە ردا دێت)13(.
د. فتحی دراینی لە مبارە یە وە  دە ڵێت: )تە شریعی 
دیاری  دادپە روە ری  ڕێگاكانی  ئیسالم  سیاسی 
نەهاتووە ...  لە سە ر  دە قی  كە   لە وە ی  نە كردووە ، 
مە بە ستمان »سستە مە » كە  لە  ڕێگە یە وە  دادپە وە ری 
بە دی دێت و ناوە ڕۆكە كە ی لە  حوكمڕانیدا جێبە جێ 

دە كرێت«)14(.
ڕاوێژ: ئیسالم بۆچوونی هیچ مرۆڤێك بە    -2
پیرۆز دانانێت، هە ر لە بە رئە وە شە  پێویستی كردووە  
بە   ڕاوێژی  بێت،  بە ڕاوێژ  موسڵمانان  كاروباری 
بە دە ستهێنانی  ڕێگای  و  حوكمڕانيی  بنچینە ی 
باشترین بۆچوون و كارگێڕییە كی باشی كاروباری 
كۆمە ڵگا و دە وڵە تێكی سە ركە وتوو داناوە ، ئە مە ش 
گرنگترین بنە مای سیاسییە  كە  ئیسالم هێنابێتی)15(.
ئە وە ی بە  گرنگی دە زانین كە  لێرە دا سە بارە ت 
ئە وە یە   بكە ین  پێ  ئاماژە ی  شورا  یاخود  بە ڕاوێژ 
دانە ناوە ،  بۆ  دیاریكراوی  شێوە یە كی  كە  ئیسالم 
لە مبارە یشە وە  )د.أبو فارس محمد( لە  كتێبی )النظام 
لە  دە قێك  »هیچ  دە ڵێت:  االسالم(دا  في  السياسي 
نەهاتووە   )د.خ(  پێغە مبە ر  فە رموودە ی  و   قورئان 
بۆمان  پێیە وە   پابە ندبوون  شوراو  چۆنیە تی  كە  
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ڕوون بكاتە وە ، هەروەها دە قێك نەهاتووە  ئوممە ت 
پابە ند بكات بە  ژمارە ییە كی دیاریكراوی ئە ندامانی 
بە  ئە ندامبوونی  ڕێگای  شوراو،  ئە نجومە نی 
لە   باشێتیە كە   ئە مە   لە ڕاستیشدا  ژمارە یە ،  ئە و 
شێوازێكی  كە  پابە ندی  ئاینە   ئە م  باشێتیيە كانی 
دیاریكراوی نە كردوون، كە  لە وانە یە  بۆ سە ردە مێك 
و  نە دایە   دە ستی  تر  سە ردە مێكی  بۆ  و  بگونجایە  

ئە وە ش ناڕە حە تی بۆ ئومە ت دروستبكردایە «.
ئە م دیاری نە كردنە  ڕێگای لە  بە ردە م كۆمە ڵگادا 
جۆراوجۆریان  و  سیاسیی  گرۆی  وااڵكردووە  
هە بێت تابتوانرێت گونجاوترین بۆچوونیان بگۆڕێت 

بۆ پڕۆژە  و بە رنامە ی بە سوود بۆ كۆمە ڵگا.
ئازادی: خوای گە ورە  ڕێزی لە  مرۆڤە كان   -3
لە سە ر  خۆی  بە جێنشینی  كردونی  و  گرتووە  
زە وی، عە قڵ و زانست و ئازادی پێ بە خشیوون، 
كردونیە تیيە  بە رپرسیار لە  هە موو ڕە فتارێكیان، لە 
دە ربازی  ئاسمانیە كانە وە   پە ڕاوە   و  پە یام   ڕێگە ی 
كردونە تیيە   و  مرۆڤ  بۆ  كۆیالیە تی  لە   كردوون 
بە ندە ی خودای تاك و بێ هاوتا و، جگە  لە  خودا 
پێویستیيە كە   ئازادی  بە مە ش  نە ترسن،  كە س  لە  

لە پێویستیيە كانی پێشكە وتنی كۆمە ڵگا.
ئازادی بە  هە موو شێوە كانیيە وە  دە ستە بە ركراوە 
 و پێویستی بە بوونی دە ق لە سە ری نیە ، چونكە  ئە سڵ 
زوحە یلیش  د.وهەبە   )إباحة(یە)16(،  ڕێگە پێدران 
لە  جۆرە كانیە وە   هە موو  بە   »ئازادی  دە ڵێت: 
لە   فە رمانڕە واییە   سستە می  ڕێسای   بنچینە كانی 
ئیسالمدا، ئیدی ئازادی تاك بێت یاخود كۆمە اڵیە تی، 
بوونی  ئۆپۆزسیۆن  ئاینیی،  یان  سیاسی،  یان 

مافانە یە   ئە و  سروشتی  دە رئە نجامێكی  سیاسیش 
بڕیار  مافێكی  ئە مە ش  لە  پێداویستیە كانیە تی،  و، 

لە سە ردراوە  لە ئیسالمیدا«)17(.
نمونە ی ئە و جۆرانە ی ئازادیش كە  لە  ئیسالمدا 

دە ستە بە ركراوە :
أ . ئازادی بیروڕا و دە ربڕین.

ب .  ئازادی بە شداری كردن لە  فە رمانڕە وایی و 
ژیانی سیاسیدا.

ئازادی كۆبوونە وە  و خۆپیشاندان. ت - 
4. چاودێریكردنی چۆنیە تی حوكمڕانی: ئیسالم 
بنە مای بە رپرسیارێتی فە رمانڕە وای چە سپاندووە ، 
و  فە رمانڕە وا  چاودێریكردنی  لە بە رئە وە  
لێپرسینە وە یان لەهەر ڕە فتارێك مافێكە  لە  مافە كانی 
ئومە ت، لە  ئیسالمدا فە رمانڕە وا لە  بە ردە م خودا و 
گوفتاری  و  ڕە  فتار  لە   خە ڵكیدا  لە  بە ردە م  پاشان 

بە رپرسیارە .
هۆكارە كانی چاودێریش 

لە  سستە مە  هاوچە رخە كاندا بریتییە  لە :
گشتییە وە :  ڕای  لە الیە ن  چاودێریكران  أ . 
تاكە كانی  زۆرینە ی  بۆچوونی  لێی  مە بە ست 

كۆمە ڵگایە  سە بارە ت بە  بابە تێكی دیاریكراو.
ئە نجومە نی  لە الیە ن  چاودێریكران  ب - 
سە رە كيیە كانی  ئە ركە   لە   یە كێك  نوێنە رانە وە :  
لە  بریتییە   پە رلە مان  یاخود  نوێنە ران  ئە نجومە نی 
 چاودێریكردنی دە سە اڵتی جێبە جیكردن بە  هە موو 

دامەزراوە كانیيە وە .
سیاسیيە كان  حيزبە   سیاسیيە كان:  حيزبە   ت . 
هە یە   كارایان  ڕۆڵی  ئۆپۆزسیۆنە كان  بە تایبە ت 

ئاینە  ئاسمانييە كان بۆ بە ختە وە ری مرۆڤە كان و 

ڕێكخستنی پە یوە ندی و كاروبارە كانی ژیانیان هاتوون

;
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واتە   جێبە جێكردن  دە سە اڵتی  چاودێریكردنی  لە  

حكومە تدا.
لە سە ر  بڕیاری  گشتی  بنە مایە كی  وە ك  ئیسالم 
ڕە وایە تی چاودێریكردنی فە رمانڕە وا داوە و درێژە ی 
ئە م بابە تە  و هۆكارە كانی بۆ كۆمە ڵگا لێگە ڕاوە ، ئە مە ش 
و  بە رژە وە ندییە كان  لە بە رچاوگرتنی  بە مە بە ستی 

پێویستیيە كانی هە ر سە ردە مێك بووە .

ڕە وایە تی ئۆپۆزسیۆن بوون لە  ئیسالمدا:
دە بێت ئە و ڕاستیيە  لە بە رچاو بگرین كە  جیاوازی 
هە یە  لە  نێوان ئۆپۆزسیۆنبوونی سیاسیی كە  مە بە ست 
پێشكە شكردنی  و  لە  نادادپە روە ريی  ڕێگريیە   لێی 
خزمە ت بە  كۆمە ڵگا و ڕێگە نە دان بە الدان لە  بنە ماكانی 
و  هە ڵگە ڕانە وە   چە مكی  لە گە ڵ  ڕە شید  حوكمڕانی 
ڕاگە یاندنی جە نگ لە  دژی فە رمانڕە وا و بە رپاكردنی 
ئاشوپێك كە  سە رئە نجامە كە ی مە ترسیدارتر بێت لە و 
بابە تی  لە  مە زهە بی سوننە دا  هە بووە .  كە   ستە مە ی 
فە رمانڕە وا لە  بابە تە  فە رعیە كانی ئاینە ، بە پێچە وانە ی 
)اصول( بنچینە یی  كە  بە  بابە تی  مە زهە بی شیعە وە  
سوننە دا  مە زهە بە كانی  لە   لە بە رئە وە   داناوە ،  ی 
فە رمانڕوا نوێنە رایە تی خە ڵك دە كات و بۆچوونە كانی 
پیرۆز نیە  و دە كرێت ڕە خنە ی لێ بگیرێت و كار بۆ 

ڕاستكردنە وە ی بكرێت.

بنە ماكانی ئۆپۆزسیۆنی سیاسیش 
لە  ئیسالمدا بریتییە  لە :

لە   سیاسی  ئۆپۆزسیۆن  بنچینە ی  یە كە م: 
ئیسالمدا بریتییە  لە  پێشكە شكردنی ئامۆژگاری بۆ 
بە وە ی  ئومە ت  ئامۆژگاری  ئومە ت،  و  فە رمانڕە وا 
كە  ڕازی نە بن بە و گە ندە ڵيی و زیانە ی بە رانبە ریان 
بە   فە رمانڕە واش  ئامۆژگاری  دە درێت،  ئە نجام 
خستنە ڕووی بۆچوونێك كە  خزمە ت بە  گە ل بكات 
مە بە ستە   لە چوارچێوە ی  بە رژە وە ندییە كانی  و 

شە رعیيە كاندا بهێنێتە دی.
دووە م: لە  بابە تە  ئیجتیهادیيە كاندا بێت.

ئۆپۆزسیۆنی  لە   سێیە م  بنچینە ی  سێیە م: 
لە  خستنە ڕووی حە ق سە بارە ت  بریتییە   سیاسیدا 
چاكە   بە   فە رمانكردن  ئە ویش  كە   هە ڵوێستێك،  بە  
ئە م  ستایشی  ئیسالم  خراپە یە  ،  لە   ڕێگری  یاخود 
كارە ی كردووە  و لە مبارە یە وە  ئایە ت و فە رموودە  

زۆرە .
پشت  سیاسی  ئۆپۆزسیۆنی  پێویستە   چوارە م: 
ئە وە ی  وە ك  لە  نە یاربوونیدا،  ببە ستێت  بە ڵگە   بە  
دایە وە   ئافرە تێك وە اڵمی عومە ری كوڕی خە تابی 

كاتی ویستی مارە یی دیاری بكات.
پێنجە م: ئە سڵ ئە وە یە  ئۆپۆزسیۆنی سیاسی داوای 
پێویستە   وا  چونكە   خە ڵكی،  لە   بە ر  بێت  فە رمانڕە وا 
فە رمانڕە وا داوا لە  خە ڵك بكات چاودێری كاروباری 
وە ك  بكە ن،  دە وڵە ت  كاروبارە كانی  بە ڕێوە چوونی 
بە ناوبانگە كە یدا  لە  وتارە   صدیق  ئە بوبە كری  ئە وە ی 
و  فە رمانڕە واتان  كرامە   من  خە ڵكینە   پێدا:  ئاماژە ی 
پشتیوانم  ئە وا  ئە گە ر چاكم كرد  نیم،  ئێوە  چاكتر  لە  
بن، ئە گە ر خراپیشم كرد ڕێگریم لێ بكە ن، ڕاستگۆیی 
من  الی  الوازتان  كە سی  ناپاكییە ،  درۆش  ئە مانە تە ، 
بەهێزە  تا مافی خۆی بۆ وە ردە گرمە وە  بە ویستی خوا، 
بەهێزیشتان الی من الوازە  تا مافی لێ وە ردە گرمە وە  
جیهاد  دە ستبە رداری  گە لێك  هە ر  خوا،  بە ویستی 
بووبێت گیرۆدە ی بە اڵ بوون، خراپە كاریش لە  نێوان 
بە اڵیان  گە لێكدا باڵونابێتە وە  خوای گە ورە  گیرۆدە ی 
و  خوا  گوێڕایە ڵی  كە   لە وە ی  بن  گوێڕایە ڵم  نە كات، 
و  خوا  سە رپێچی  ئە گە ر  كردبێت،  تێدا  پێغە مبە رم 

پێغە مبە ریشم كرد ئە وا گوێڕایە ڵی منتان لە سە ر نیە .
الیە نێكە   سیاسی  ئۆپۆزسیۆنی  شە شە م: 
ئە وە ی  وە ك  گشتی،  بە رپرسیارێتی  لە الیە نە كانی 
هاتووە :  پێغە مبە ردا)د.خ(  لە  فە رموودە كە ی 
»هە مووتان بە رپرسیارن و بە رپرسن لە وە ی لە ژێر 

چاودێریانایە «)18(.
بوون  ئۆپۆزسیۆن  ئە وە یە   بنە ڕە ت  حە وتە م: 

كاتییە  و بە ردە وام نیە .
تە نها  لە ئیسالمدا  بوون  ئۆپۆزسیۆن  هە شتە م: 
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پە یامێك  واتە   نیە ،  بوون  ئۆپۆزسیۆن  لە پێناوی 
كە   هە یە   بوونە كە وە   ئۆپۆزسیۆن  پشت  لە  
ڕاستكردنە وە ی ڕە وتی بە ڕێوە چوونی حوكمڕانییە  
نە ك تە نها بابە تێكی ڕاگە یاندن بێت بۆ دە ستكە وتی 
بە سە ر  گشتییە   بە رژە وە ندی  پێشخستنی  تایبە تی، 

بە رژە وە ندی تایبە تیدا.

دە رئە نجام
دە نوسرێت  كتێبە كاندا  لە   ئە وە ی  دە رە وە ی  لە  
ڕە وشی  بدە م  بە وە   ئاماژە   دە زانم  پێویستی  بە  
هە موو  گۆڕانە   ئە م  گۆڕدراوە ،  ئیسالمی  جیهانی 
پێویستی  بە ڕاستی  گرتۆتە وە ،  ژیانی  الیە نە كانی 
بە  خوێندنە وە ی واقيعی هە یە  بۆ قسە كردن لە سە ر 
شە ریعە تی  خوا  بۆ  سوپاس  بابە تانە ،  جۆرە   ئە م 
هە موو  بۆ  )د.خ(  پێغە مبە ر  ژیاننامە ی  و  ئیسالم 
سە ردە م و گۆڕانكاری ڕووداوە كان پە ند و نمونە  
و بە سە رهاتی تێدایە  كە  دە كرێت ببنە  ڕێگا چارە ی 

دە ربازبوون لە  قۆناغە كە .
بوونی  ئێستادا  لە   بڵێم:  دە مە وێت  لێرە وە  
دە وڵە تان واقیعە  و هە مووان مامە ڵە ی لە گە ڵدا دە كە ن، 
حوكمڕانی هە ر واڵتێكیش مرۆڤن، ڕاستكردنە وە ی 
بە   گە ورە ترە   لە وە   چاكسازی  و  دە وڵە ت  هە ڵە ی 
تاك ئە نجامبدرێت لە بە رئە وە  پێویستمان بە  حيزبی 

سیاسیی و فرە یی و ئۆپۆزسیۆنیش هە یە .
وە ك دە رئە نجامی ئە م بابە تە ش ئە م چە ند خاڵە  

دە خە ينە ڕوو:
دە وڵە ت لە  ئیسالمدا دە وڵە تێکی مە دە نییە ،   -1
دە وڵە تێک  ئیسالمدا  لە   ئیسالمە ،  مە رجە عیە تە کە ی 
ئاینی-سیۆکراتی،  دە وڵە تی  بە ناوی  نیە   بوونی 
حوکم  خواوە   حە قی  بە ناوی  فە رمانڕە وا  تێیدا 
بکات، دە ستە اڵتدار هە ڵبژێردراوە  و بە پابە ندبوونی 
بە شە ریعە تە وە  ناگۆڕێت بۆ دە وڵە تێکی سیۆکراتی.

مە دە نییە   ئە رکێکی  لە  ئیسالمدا  دە وڵە ت   -2
پێویستی  و  کردووە   پێویستی  ئایینی  ئە رکی  و 

هیچ  نیە  و  بێگوناهـ  تێیدا  فە رمانڕە وا  و  دە کات 
فە رمانڕە وایە ک نە یتوانیووە  بانگە شە ی ئە وە  بکات 

کە  مە عسومە .
فە رمانڕە واوە   بڕیارە کانی  بە   پابە ندبوون   -3
پە یوە ستە  بە ڕادە ی پابە ندی بە  بنە ما شە رعیە کانە وە .

یاساییە   دە وڵە تی  لە  ئیسالمدا  دە وڵە ت   -4
لە سە ر  شە ریعە تە  و  یاسای  بۆ  سە روە ری  و 
بنە مای جیاکردنە وە ی دە سە اڵتە کان و سە روە ری 
دە ستە اڵتی دادگا و گرە نتیکردنی ماف و ئازادییە کان 

دامەزراوە .
دە وڵە تی  لە چوارچێوە ی  ئۆپۆزسیۆنبوون   -5
بە ڵکو  نیە،   کراو  گرە نتی  مافێکی  تە نها  ئیسالمیدا 
پێویستیە کی شە رعیە  و دە بێت هە بێت، ئە بوبە کری 
ئە ی خە ڵکینە   لێبێت دە ڵێت:  سدیق –ڕە زای خوای 
من كراومە تە  فە رمانڕە واتان، لە  هە مووتان باشتر 
نیم، ئە گە ر باش بووم هاوكارم بن، ئە گە ر خراپە م 

کرد بە رە نگارم ببنە وە .
لە  نیە   هاوواڵتیبوون  مە رجێکی  بیروباوە ڕ   -6
پێغە مبە ر  مامە ڵە ی  چۆنیە تی  و  ئیسالمیدا   دە وڵە تی 
مە دینە   دە ستووری  ئە وە ی  و  ناموسڵمانان  لە گە ڵ 
مانە وە ی  هەروەها  گرتبوو،  لە خۆی  لە وبارە یە وە  
قۆناغانە ی  هە موو  لە و  تر  ئاینە کانی  پە یڕە وانی 
مێژووی حوکمی ئیسالمیدا بە ڵگە یە  کە  وە ک هاوواڵتی 
هاوواڵتی  وە ک  پێویستە   کراوە  و  لە گە ڵ  مامە ڵە یان 
ماف و ئە رکیان بۆ دیاری بکرێت و خاوە ن حيزبی 

سیاسی خۆشیان بن بۆ داواكردنی مافە كانیان.
یە کسان  واقیعدا  لە   مە دە نی  دە وڵە تی   -7
تە واو  شتی  دوو  بە ڵکو  عە لمانیە ت،  بە مانای  نیە  

لێکجیاوازن.
لە سە ر  زە وییە ی  ئە و  واتە   هاوواڵتیبوون   -8
دە ژین هە ست بکرێت نیشتیمانە ، ئە و تاکە ی لە سە ری 
دە ژی هە ست بکات هاونیشتمانی ئە و نیشتیمانە یە 
 و هاوبە شە  لە  دروستکردنی بڕیارە کاندا و ئازادی 

و مافە کانی دابینکراوە .
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سە رچاوە  و پە راوێزە كان

1 ــ ابن منظور،لسان العرب،ج7،ص165،ط1،ابن فارس،مقايس اللغة، ص221.
2 ــ مصطفى، المعجم الوسيط، ج2، ص94.

3 ــ الجوهري،الصحاح في اللغة، ج1، ط4، ص460.
4 ــ قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ط2، ص437.

5 ــ السيوطي،معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ط1، ص78.
6 ــ مطبقاني، النظام السياسي في االسالم، ص16.

7 ــ مفەوم المعارضة فى الفكر السياسى االسالمى المقارن، د. صبري محمد 
.https://drsabrikhalil.wordpress.com ،خلیل

التشريعية،د. حسن  االسالمية وسلطاتها  الدولة  مقارن موضوعە  ــ بحث   8
صبحي عبداللطيف،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر،اسكندرية،ص9.

9 ــ عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، االعالن عن الدولة، ص9.
10 ــ عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثرە في تنظيم مرفق األمن، ط1، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، 1997، ص18.
11 ــ المقدمة ،ص60.

نە زانی  بە پێویستم  بابە تە  نوسراوە ، بۆیە   ئە م  لە سە ر  لە ڕاستیدا زۆر  ــ   12
بچمە  قواڵییی بابە تە كە وە  چونكە  درێژتر دە بوو لە وە ی بۆ گۆڤارێك دە ست بدات.

ـ التعددیة السياسية في الفكر االسالمي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر- كلية  13ـ 
العلوم االسالمية- قسم الشريعة، اعداد الطالب: بوشيان عيسى، 2013-2014 ص13.

14 ــ هە مان سە رچاوە ی پێشوو، ص14.

15 ــ هە مان سە رچاوە ی پێشوو، ص16.
ـ سە رچاوە ی پێشوو، هەروەها بڕوانە : د. مصطفی أبو زید فەمي، النظرية  16ـ 

العامة للدولة في الديمقراطية الغربية الماركسية واالسالم،ص308.
17 ــ بڕوانە : د.وهبة الزحیلی: حق الحریة فی العالم، ط1، دار الفكر، دمشق، 

2000م، ص132.
18 ــ مرتكذات المعارضة  السیاسیة وأحكامها فی الفقە االسالمی، علی جمعة 

الرواحنە، دراست، علوم الشریعە  والقانون، المجلد 42، العدد 3، 2015.
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ڕەهەندە كانی 

ڕاجیایی سیاسيی و 

گرفتە كانی لە  فكری ئیسالمییدا

سە رتیپ عزیز فارس

زانستی  لە   ماستە ر   .1983 سلێمانی،  لە دایكبووی 

ستا لە  زانكۆی سلێمانی   
فە رموودە ناسی. مامۆ
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كاتێك باسی ڕاجیایی سیاسی دە كە ین پێویستە  
سیاسی  فرە بۆچوونی  كە   لە بە رچاوبگرن  ئە وە  
نوێیە   چە مكێكی  سیاسی  كاری  بنە مایە كی  وە ك 
جیاوازی  و  فرە بۆچوونيی  تە نها  لە   فراوانترە   و 
و   حزبێتی  چە ند  چە مكە   ئە م  چونكە   بیروڕاكان، 
گرنگە   خۆدە گرێت.  لە   نوێش  سیاسی  سستە می 
ئە م  ڕەهەندە كانی  سە یركردنی  سۆنگە ی  لە   ئێمە  
یان  گشتی  قبوڵكردنی  نە ك  بڕیاربدە ین  چە مكە وە  

ڕە تكردنە وە ی گشتی.

سروشتی بوونی جیاوازی:
بوونە ،  فرە چە شنی  هە میشە   ژیان  سروشتی 
لە  گە شە سە ندندا  ئە م فرە ییە ش لە گە ڵ مرۆڤە كاندا 
بووە ، كاتێك خوای گە ورە  باسی بازنە ی مرۆڤە كان 
گە ورە یی  بە ڵگە یە كی  وە ك  جیاوازییە   ئە و  دە كات 
خۆی پشاندە دات و دە فە رموێت: ))ومن آياتە خلق 
السماوات و األرض و  اختالف ألسنتكم و ألوانكم(( 
الروم:22، وە  ئە و جیاوازییە  دە كاتە  بنە مای كارلێكی 
مە عریفی گە الن و دە فە رموێت: ))و جعلناكم شعوبا 
أتقاكم(( اللە  عند  أكرمكم  إن  لتعارفوا  وقبائل 
ڕووی  لە   مرۆڤیش  هە ڵنە گرە   حاشا  الحجرات:13. 
دە فە رموێت:  قورئانیش  و  جیاواز  بیركردنە وە یان 
))و لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و اليزالون 

مختلفين(( الەود:118.

جیاوازی نێوان جیاوازبوون و پە رتبوون:
هە ركات  باسی جیاوازی دێت باسی پە رتبونیش 
جیاوازبوون  دە ربارە ی  دێت،  بە رامبە ریدا  لە  
وتراوە : )بریتییە  لە وە ی كە  دوو كە س یان زیاتر لە  
مامە ڵە كردن لە گە ڵ یە ك شتدا دوو مە نهە جی جیاواز 
كردار  یان  بێت  بیروڕا  شتە   ئە و  جا  بە ر،  دە گرنە 
كۆمە ڵێك  بنە مای  لە سە ر  ئە مە ش  هە ڵوێست،  یان 
بۆچوون كە  یە كێكیان بە ڕاستی دە زانێت و ئە ویتر  
بەهە ڵە (1  وشە ی )الخالف( و )االختالف(ش هە ندێك 
جیاواز  واتای  دوو  بە   تر  هە ندێكی  و  واتا  بەهاو 

بە كاریان هێناون بە وە ی لە  دووە میاندا ئامانج یە كە  
خیالفدا  لە   بە اڵم  جیاوازە ،  پێگە شتنی  ڕێگای  بە اڵم 
كە   دە ڵێن  هە ندێكیش  جیاوازن.  هە ر  هە ردوو 
ئیختالف بۆ وتە یە ك بە كاردێت كە  لە سە ر بنە مای 

بە ڵگە  بنیاتنرابێت، بە اڵم خیالف بە ڵگە ی نیە2.
واتایە كی  بە   زانایاندا  نە ریتی  لە   پە رتبوون 
نە رێنی  مانایە كی  و  بە كارهاتووە   بە رتە سكتر 
لە   كورتیهێناوە   بە كارهێنانی  هە ربۆیە   هە بووە ، 
ئیختالف  بە اڵم  بیروباوە ڕدا،  و  بنە ماكان  بازنە ی 
كە   )دە بینین  دە فە رموێت:  بووە ، شاتبی  گشتگیرتر 
لە  لە سە ر-  خوای  –درودی  پێغە مبە ر  هاوە اڵنی 
 دوای ئە و جیاوازییان هە بووە،  بە اڵم پە رت نە بوون 
ئاینە كە   لە   چونكە   پارچە وە،   چە ند  بە   نە بوون  و، 
شتانە دا  لە و  ئیجتهادیان  بە ڵكو  دوورنە كە وتنە وە ، 
و  كتاب  لە   نە بووە ،  لە سە ر  دە قیان  كە   كردووە  
سوننە وە  ڕاوبۆچونیە كانیان هە ڵهێنجاوە ، لە مە شە وە  

جیاوازی بۆچونیان سە ریهە ڵداوە( 3.
كە   دە ردە كە وێت  شاتنبییە وە   وتە یە ی  لە م 
دە رگای جیاوازبوون لە سە ر ئە و شتانە ی دە قێكی 
قە تعیان لە سە ر نیە  شتێكی ئاساییە  و لە  سە رە تای 
پە رتبوونیش  و  جیاوازبوون  هە بووە ،  ئیسالمە وە  
بە اڵم  جیاوازبوونە،   پە رتبونێك  هە موو  جیاوازن، 
هە موو جیاوازبوونێك مانای پە رتبوون ناگە یە نێت.                                

جۆرە كانی جیاوازی:
ئە و  هە موو  فرە ڕە نگی)تنوع(:  جیاوازی 
جیاوازیيانە  دە گرێتە وە  كە  دژیە كی دروست ناكە ن 

و بە شێكن لە  سروشتی ژیان.
كە   جیاوازیانە ن  ئە و  زە مكراو:  جیاوازی 

كۆناكرێتە وە   و دژبە یە ك دە وە ستن.
وە ك ئیبن قە یم دە فە رموێت: )جیاوازی لۆمە كراو 
جیاوازە كان   –كە سە   هە ندێكیانە  دە ستدرێژی 
جیاوازی  ئە گە ر  بە اڵم  تریان،  هە ندێكی  سە ر  بۆ 
بە جۆرێك نە بێت كە  سە ر بدات بۆ لێكدوركە وتنە وە   
جیاوازە كان  لە الیە نە   هە ریە ك  و  گرووپگە رایی،  و 
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ئە وە   بێت  پێغە مبە رە كە ی  و  خوا  مە بە ستیان 
جیاوازییە كە  زیانی نیە  و پێویستە  بۆ ژیان(4.

لێكترازان  بۆ  سە ربدات  جیاوازی  ڕە نگە   بە اڵم 
بۆیە   جیاوازە كان،  كە سە   دە مارگیری  بە پێی 
دە گرن  دە ست  یە كێكیان  یان  كە س  دوو  كاتێك 
بە جیاوازی خۆیانە وە  و جە دە لی لە سە ر دە كە ن و 
بە رامبە ری  و خستنی  حە زی سە ركە وتنی خۆيان 
نێوانیاندا  لە   لێكتێگە شتن  پردی  ئە چە سپێت و  لە ال 
بۆیە    .5 لێكترازان  دە بێتە   ئە وكات  دە پچڕێت 
دە كرێت بڵێین: ڕاجیایی سیاسییش بە پێی پاشخانی 
ڕۆشنبیری ملمالنێكارە كان دە كرێت لە  جیاوازییە كی 
ئاساییە وە  سە ربدات بۆ لێكترازن، بە اڵم پێوە رێكمان 
نیە  بۆ پێوانی ئە م ڕێژە یە  و مە رجیش نیە  هە موو 

كات ئە وە  ڕوبدات.

فرە  حيزبی:
كە   دە رهاویشتانە ی  لە و  یە كێكە   حيزبی،  فرە  
فكری  لە   بە اڵم  سیاسيیە ،  ڕاجیاوازی  لە دایكبووی 
چە ند  بە   هە نووكە ش  هە تا  ئیسالمیدا  سیاسی 
ئاڕاستە یە كی جیاواز مامە ڵە ی لە گە ڵ كراوە ، ئە وانیش:

یە كە م: ئاڕاستە ی ڕە تكە رە وە :
ڕە تكردنە وە ی فرە حيزبيی و سە یركردنی وە ك 
هە ڕە شە یە ك لە سە ر گیانی ئومە ت و پارچە كردنی 
لە  گرنگترین ئە و بە ڵگانە ش كە  ئە م  لێی دە ڕوانن، 
دينەم  فرقوا  الذين  ))إن  دێنێت:  بە كاری  ئاڕاستە یە  
))والتكونوا  شيء((  في  منەم  لست  شيعا  كانوا  و 
كانوا  و  دينەم  فرقوا  الذين  من   * المشركين  من 
شيعا كل حزب بمالديەم فرحون(( الروم: 32-31،  
 . ريحكم((األنفال:46  تذەب  و  فتفشلوا  ))والتنازعوا 
لە گە ڵ چە ند فە رموودە یە ك لە  باسی دە ستگرتن بە  

جە ماعە  و زە مكردنی پە رتبوون و دە مارگیری.
فرە حيزبی  كە   باوە ڕە دان  لە و  ئاڕاستە یە   ئە م   

چە ند الیە نێكی خراپی هە یە  لە وانە ش:
لە سە ر ئیسالمە وە  1- دۆستایە تيی و دژایە تی 

دە گوازێتە وە  بۆ سە ر حيزب و گرووپێك، و خودی 
ئیسالم بچووك دە كاتە وە  لە  گرووپێكدا.

2- دە رگا بە ڕووی ئە وانە دا دە كاتە وە  كە  دە یانە وێت 
لە ژێر ناوی ئیسالمدا لە  خودی ئیسالم بدە ن.

3- فرە حيزبی هۆكاری پە رتبوونی ئومە تە  و ئە م 
پە رتبوونە ش هۆكاری ملمالنێیە ، كە  كۆتاییە كە ی بە 
 شكست و الوازی دە گە ڕێتە وە . وە ك خوای گە ورە  
دە فە رموێت: ))والتنازعوا فتفشلوا و تذەب ريحكم((، 
باشترین  لە مبارە وە   موسڵمانانیش  مێژووی 

نموونە یە .
4- سە دە كانی پێشینی ئیسالم ئە م دیاردە یە ی 
نە بووە،  بە ڵكو ئە مە  درێژكردنە وە ی بە  ڕۆژئاوایی 

كردنی كۆمە ڵگایە 5.
سە لە فیە كان  ئە مڕۆ  ئە گە رچی  ئاڕاستە یە   ئە م   
لە واندا  تە نها  بە اڵم  بە رچاوترینیانن،  لە  
چڕنابێتە وە  پێشتر پێشڕە وانی هە ندێك لە  گرووپە  
بە نای  حە سە ن  هاوڕابوون،  ئیسالمییە كانیش 
بە   و  ڕە تكرە وە كان  لە   یە كێكە   ئیخوان  ڕابە ری 
وایە   باوە ڕی  دە زانێت،  واڵتی  گە ورە ی  خراپە ی 
فرە حيزبی لە  مە رجی سستە می پە رلە مانی نیيە ، و  
جیاوازی هە یە لە  نێوان ئازادی بیروڕا و شورا و 
دە مارگیری بۆ بیربۆچون و دە رچوون لە  جە ماعە ، 
و  حزبیە تە   لە دایكبووی  و  پێویستی  لە   ئە مە   كە  

ئیسالم ڕە تیدە كاتە وە   و حە رامی دە كات.    

دووە م: ئاڕاستە ی باوە ڕبوون بە  
حە اڵڵی چە ند حيزبی لە  بازنە ی بنە ما 

شە رعییە كاندا:
دە كە ن  ئاڕاستە یە   ئە م  نوێنە رایە تی  ئە وانە ی 
بریتین لە  هە ندێك لە  بیریار و نوسە رانی سە ردە م، 
ئە وە ی دە بینرێت واقيعی حاڵی جیهانی موسڵمانان 
لە   یە كێكە   سیاسیدا  ستە مكاری  لە ژێر  ناڵینی  و 
دە رچە یە ك  هە وڵیانداوە   بۆیە   بەهێزە كانی،  پاڵنە رە  
هە م  و  بدات  ستە مكارییە   لە م  هە م  كە   بدۆزنە وە  
مرۆڤ  دە سە اڵتی  و  ڕەها  ئازادی  بۆ  سنورێك 
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بە سە ر ئە حكامە كانی شە رعدا دابنێت، لە م نێوە ندە دا 
دروستیدا  بە ڵگە ی  بە دوای  شە رعدا  بازنە ی  لە  

گە ڕاون، لە وانە ش:
بە اڵم  نیە ،  لە مبارە وە   پێشینە مان  ئە گە رچی   -1
ئە وە   دە رفە تی  شە رعی  سیاسە تی  مە بە ستی 
سیاسە تە   ئە م  ئامانجی  چونكە   لە خۆدە گرێت، 
هێنانە دی سود و الدانی زیانە  لە  خە ڵك، بە اڵم گرنگە  
ئە مڕۆش  لێكنە گیرێت،  شە رعییە كان  بنە ما  لە گە ڵ 

پێویستی قبوڵكردنی ئە م واقیعە  لە  ئارادایە .
و  دروستی  مامە ڵە دا)معامالت(  لە   2-ئە سڵ 
ئیباحە تە  هە تا بە ڵگە یە ك دێت بۆ حە رامكردنی، جا 
ئە گە ر ڕێگە دان بە  چە ند حيزبی سودی هە بێت بۆ 
دورخستنە وە ی  و  بنە ماكان  زیاتری  چە سپاندنی 
لە گە ڵ  و  ئومە ت  لە سە ر  ستە مكاران  ستە می 
تێیدا  ئە سڵ  ئە وە   لێكنە  گیرێت  شە رعیدا  حوكمێكی 

دروستییە  مادە م بە ڵگە ی ڕێگری نیە .
3-هە رشتێك واجب بە بێ ئە وە  تە واونە كردێت واجبە .
كە  پێویست  هە ن  شە رعی  بنە مای  هە ندێك 
بكرێن،  جێبە جێبكرێ  شێواز  جوانترین  بە   دە كات 
بوونی  سیاسی  فرە یی  كاتێك  شورا یە ،  لە وانە ش 
هە بێت یارمە تیدە رە  بۆ جێبە جێكردنی بە  باشترین 
شێواز، بە اڵم لە  وە اڵمی ئە مە دا وتراوە : چە سپاوە  
لە   نیە   سە رە كی شورا  ڕێگای  سیاسی  فرە یی  كە   
بە ڵێ  دە وترێت:  لە وە اڵمدا  موسڵماناندا،  مێژووی 
هیچ  و  ڕێگایانە   لە و  یە كێكە   فرە یش  بە اڵم  ڕاستە ، 
خودی  هە ر  نیە ،  لە وبارە وە   شە رعی  ڕێگرییە كی 
كە   سنوردارنە كراوە   هێندە   شە رعدا  لە   سیاسە ت 

دە رفە تی ڕێگای نوێی تێدا نەهێڵدرابێتە وە .

4-یاسای )سد الذرائع(:
كارە كە ،  سە ركێشانی  سە یركردنی  واتاى  بە  
ئە مە ش الی فوقههاكان جێی ئیعتبار بووە ، بە وە ی 
ڕە نگە  شتێك لە  خودی خۆیدا دروست بێت، بە اڵم 
ڕێگری لێكراوە  بە  سە یركردنی ئە و دە رئە نجامە ی 

سە ری بۆ كێشاوە ، بە پێچە وانە شە وە .
لێرە دا ئە م بنە مایە  لە  تێڕوانین لە  فرە یی سیاسيی 
و حزبیدا بە كارهاتووە  بە وە ی ئە و سودە ی هە یە تی 

زیاترە  لە  هە ندێك زیان.
مە رجی  لێرە دا  كە  بە وە  بدە ین  ئاماژە   گرنگە  
دروستی  ئە م چە ندێتیە ئە وە یە  دژایە تی  بیروباوە ڕی 

ئیسالمی نە كات9.              
                                                                          

سێیە م: ئاڕاستە ی پێویست بوونی 
حزبی سیاسی:

ئە م ئاڕاستە یە  هە نگاوێكی زیاترە  لە وە ی دووە م، 
تە نها  لە   فرە یی سیاسی  قبوڵكردنی  لێرە دا  چونكە  
ئە م  ڕای  زانین،  بە پێویستی  بۆ  قبوڵكردنە وە  گۆڕا 
ئاڕاستە یە  وایە  كە  بنە مای ئە م بۆچوونە  لە  قورئاندا 
هاتووە  ئە ویش كاتێك كە  خوای گە ورە  داوا دە كات 
بۆ  بانگە شە   بە   هە ستن  موسڵمانان  لە   كۆمە ڵێك 
كاری چاكە  و بە رگریكردن لە  خراپە ))و لتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف و ينەون 

عن المنكر و أولئك ەم المفلحون((آل عمران:104.
ئايە تە   ئە م  كە :  وایە   بۆچونی  الشناى  فهەمى 
فە رمانە  بە  دروستكردنی حيزب بە مانا مۆدێرنە كە ی، 
چونكە  وشە ی ئوممە  بە واتای كۆمە ڵێكی ڕێكخراو 
دێت لە  ڕووی بیر و ئامانجە وە ، فە رمان بە  چاكە  

سیاسە ت لە  شە رعدا هێندە  سنوردارنە كراوە  

كە  دە رفە تی ڕێگای نوێی تێدا نەهێڵدرابێتە وە .

;
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لە  خراپە ش چە مكێكی گشتییە  و ژيانى  و ڕێگری 
ساسيی و ئابوورى و كۆمە اڵیە تیش دە گرێتە وە 10. 
لە   یە كێك  دە بێتە   سیاسی  فرە یی  لێرە دا   
پێداویستییە كانی واقیع  و پێویستییە  لە ژێر سایە ی 

هە ر مە شروعێكی ئیسالمیدا هە بێت11.

فرە چە شنی پاشخانی فكری 
ڕاوبۆچوونی سیاسی:

هە ر  دە كە ین  سیاسی  چە ندڕایی  باسی  كاتێك 
سیاسی  فكری  بازنە ی  بۆ  فرە ییە   ئە م  خودی  لە  
ئیسالمی توشی كێشە ی ڕە تكردنە وە بووین، لێرە دا 
ئە م  سنورێك  چ  تا  ئایا  قبوڵیانە   ئە وانە شی  بۆ 
فرە ییە  قبوڵ دە كە ن؟ فهەمی ەوە یدی باوە ڕی وایە  
نیە   لە وە دا  كێشە كە ی  سیاسی  فرە یی  گوتاری  كە  
باكگراوند  لە سە ر بدرێت بۆ هە ڵگرانی  بڕیاری  كە  
لە وە دایە   بە ڵكو پرسیارە كە   بۆیە  دە ڵێت:  ئیسالمی، 
ئە م  بازنە ی  لە نێو  چە ند  تا  جیاواز  ئە ویتری  كە  
فرە یی سیاسیيە ی ئیسالمدا جێی دە بێتە وە ؟ چونكە  
بە شێكی ئیسالمییە كان كە  باس لە م فرە ییە  دە كە ن  
مە بە ستیان پێی جگە  لە  خۆیان كە سی تر نیە ، بە ڵكو 
ئە م  دە ڵێت:  ەوە یدی  دە كە ن.  بونیشیان  لە   نكۆڵی 
ئاڕاستە یە ش لە  سێ بواری شە رعيی و پە یامداريی 
و سیاسیش هە ڵە یە ، لە  شە رعدا: چونكە  لە  قورئان 
لە   خە ڵك،  جیاوازیبوونی  بە   بنە مای  ناوە   دانی 
ڕووی پە یامداريیە وە : چونكە  مە شروعی ئیسالمی 
زیممە ،  ئهەلی  وە ك  لە خۆگرتووە   جیاوازی  ئە وی 
بانگە وازی كێ بكرێت؟  ئیتر  نە بێت  ئە ویش  ئە گە ر 
لە  ڕووی سیاسیە وە : ئە م الیە نانە  بونیان واقعێكی 
بە رجە ستە یە،  كە سێك بیە وێ سیاسە ت بكات چۆن 

دە گونجێت  بیر لە  پشتگوێخستنیان بكاتە وە ؟!
داوای  ەوە یدی  سۆنگە یە شە وە   لە م  هە ر 
بێ  عە لمانی  و  ماركسيی  ئاڕاستە ی  لە خۆگرتنی 
بە ومە رجە ی  بە اڵم  دە كات،  دین  لە گە ڵ  كێشە  
بكرێتە   ئیسالمدا  بیروباوە ڕی  لە گە ڵ  ئاشتە وایی 

پێوە ری قبوڵكردن یان ڕە تكردنە وە یان12.

یوسف قە رزاویش لە وە اڵمی ئە وە ی لە  قۆناغێكدا 
ڕە تبكرێتە وە ،  دواتردا  لە   و  بكرێت  قبوڵ  فرە یی 
پێوە رییە   دوو  ئە م  ناكرێت  كە   وایە  بۆچونی 
پابە ندبوون  هە مووان  هە ركات  بە ڵكو  بگیرێتە بە ر، 
بە  قە تعیاتی شە ریعە ت و بیروباوە ڕی ئیسالمە وە  
ئاساییە ، جا  ئە وا فرە حيزبيی و جیاوازی سیاسی 
بن  هە رچییە ك  حزبە كان  ئایدۆلۆژی  پاشخانی 
عە لمانی یان نە تە وە یی یان ماركسی، با هە موو بۆ 
سودی گشتی هە ولبدە ن13.                                                                          
سە رە كی  بە   دە ستوور  دانپێدانانی  لێرە دا  واتە  
واڵت  تە شریعی  وە ك سە رچاوە ی  ئیسالم  بوونی 
كۆكردنە وە ی  پێوە رە ی  پێوە ی  پابە ندبوون  و 

جیاوازییە  ئایدۆلۆژییە كانە .     
                           

جیاوازی گرووپە  فكرییە كان
 لە گە ڵ حيزبی سیاسی:

نێوان چە مكی حيزب  لە   تێكە ڵییە ك  هە ندێكجار 
بە  مانا سیاسییە كە ی لە گە ڵ ئە و گرووپە  عە قيدە يی 
و فكریانە ی لە  مێژووی موسڵماناندا سە ریانهە ڵداوە  
بە رامبە ر  لە   ناوزە ندكراون  )الفرق(  چە مكی  بە   و 
چە مكی مە زهە ب بۆ گرووپە  فقهییە كان ڕوودە دات، 
سیاسی14،  مە زهە بی  دە وترێت  حيزب  بە   یاخود 
بە ڵكو هە ندێك لە  توێژە رانیش هە ندێ لە و فیرە قانە  
بە  گرووپی سیاسيی و ناسیاسی پۆلێن دە كە ن و  
لە  بازنە ی سیاسییە كاندا پۆلێن  خە واريج و شیعە  

دە كە ن15.
و  وردنە بێت  دابە شكارییە   ئە م  وایە   باوە ڕم 
مانا  بە   حيزب  بە   گرووپانە ش  ئە و  ناونانی  هە م 
ڕووی  لە   ئە گە رچی  نە بێت،  ڕاست  مۆدێرنە كە ی 
و  فیرە ق  هە م  چە مك  وە ك  بە اڵم  ئاساییە ،  زمانە وە  
خە واریج  هە یە ،  دیاریكراویان  پێناسی  حيزب  هە م 
كاتێك  بوو  عە لی  بە كافردانانی  دە رچوونیان  بنە مای 
بە  تێگە شتنی ئە وانی بۆ هە ندێ دە قە كان نە كرد،  نە ك 
ئامانجی  دە ست  گرتنە   دە سە اڵت  ئامانجی  خودی 
بۆ  شیعە ش  تێگەي شتنی  بووبێت،  دە رچوونیان 
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خۆی  خودا  و  لە  دینە   كارە   كە  ئە م  وایە   ئیمامە ت 
جێگر بۆ پێغە مبە رە كە ی دیاری دە كات نە ك كۆمە ڵی 
بیربۆچونی  ئامانجی  بكە ن،  ئە وە   موسڵمانان خۆیان 
هە ردووكیان سیاسی ڕەها نیە ، بە ڵكو بە  پلە ی یە ك 
وابە ستە ی دینە  نە ك دنیایی و سیاسی. هە ربۆیە ش 
فرە حيزبی،  بە ڵگە ی   نابنە   گرووپانە   ئە م  بوونی 
بە سلبیە وە   كە   قۆناغێكە   فكریی  لە دایكبووی  بە ڵكو 

سە یركراوە .

لە  ڕە تكردنە وە  بۆ قبوڵكردن:
بە   كرد  بە نا  حە سە ن  بە ڕای  ئاماژە مان  پێشتر 
لە   هە ندێك  دواتر  بە اڵم  فرە حيزبی،  ڕە تكردنە وە ی 
پێشە وایانی ئیخوان ئە مە یان قبوڵكرد، بە ڵكو خودی 
ئیخوان لە  میسر دوای لە سە ركار البردنی موبارە ك 
لە   ئیسالمیش  حيزبی سیاسی دروستكرد، كۆمە ڵی 
پاكستان لە  سە رە تاوە  دژ بوو بە  دیاردە ی فرە حيزبی، 
دیدیاندا  بە سە ر  گۆڕانكاری  نە وە دە كاندا  لە   بە اڵم 
هات و وە ك سااڵنی حە فتا و هە شتاكان نە مایە وە ، 
بە گە ڕانە وە  بۆ گۆڕانی ئە م دیدە  لە وە  تێدە گە ین كە  
ئە م دیدە  چە ندە  هە ڵقواڵوی خوێندنە وە  بۆ هە ندێك لە  
دە قە كان و  فیقهى سوڵتانی بوو، هێندە ش هە ڵقواڵوی 
ئە و  بە تایبە ت  بوو،  موسڵمانان  ئە وكاتی  واقیعی 
كە وتنی  دوای  لە   تێیكە وتن  موسڵمانان  بۆشاییە ی 
چوارچێوە یە كی  لە   موسڵمانانی  كە   خیالفە ت، 
لە   واتە   كۆكردبۆوە ،  فە رمانڕە واییدا  و  سیاسيی 
فرە ییی  بۆ  پێویستییە ك  سە ردە م  و  واقیع  ڕووی 
چە سپاندنی  بە   پێویستی  هێندە   نە بووە   سیاسی 
دە رچونێك  هە ر  هە بوو،  سوڵتانیە ت  بنە ماكانی 
بۆیە   هاتووە .  كۆتایی  سە ركوتكردن  و  خوێن  بە  
جیاوازییە   لە   زیاتر  جیاوازی  بازنە ی  دە بینین 
خاوە نی  هێندە   چڕبۆتە وە ،  فقهییە كاندا  و  فكريی 
كۆمە اڵیە تيی  باسە   لە   گە ورە ین  فكری  پاشخانێكی 
فیقهى  پاشخانی   بە رامبە ردا  لە   پە رستشیە كاندا  و 
لە و  ئە وە شی  نیە ،  دە وڵە مە ند  هێندە   سوڵتانیمان 
لە سە ر  جە ختكردنە وە یە   زیاتر  نووسراوە   بوارە دا 

بنیاتنانی مە نزومە ی خیالفە ت وە ك بونیادی دە وڵە ت. 
بۆشایی  لە   موسڵمانان  قۆناغە   ئە و  دوای  بە اڵم 
ساسیدا بوون لە چوارچێوە ی دە وڵە تی مۆدێرندا كە  
ناو و پێكهاتە كانی جیاوازبوون لە  خیالفە تی پێشوو.

ڕێكخستنی بنە ماكانی دە سە اڵت وە ك 
سە رە تایە ك بۆ فرە یی سیاسی:

ئە وە  بكە ین  لە سە ر  هە ڵوە ستە   پێویستە   لێرە دا 
لە چوارچێوە یە كدا  سوڵتانییە كان  بنە ما  دە كرێت  ئایا 
بنە ما  لە   جیابكرێتە وە   دە وڵە ت  كە  تێیدا  ڕێكبخە ین 
لە و  یە كێك  وە ك  فرە یی سیاسیش  و  سیاسییە كان 
بنە مایانە  قبوڵ بكە ین؟ ئە مە  یە كێكە  لە  كێشە كانی ئە م 
باسە، كاتێك دە گە ڕێینە وە  بۆ مە نزومە ی سوڵتانیە ت 
دە بینین چە ند مە رجێك بۆ خە لیفە  دادە ندرێت كە  ئە و 
مانایە  دە بە خشن كە  خە لیفە  پراكتیزە ی  ئامانجە كانی 
ئامانجە كە    بە پێچە وانە ی  بە اڵم  دە كات،  خیالفە ت 
بازنە یە كی  بە وە ی  سە ريكێشاوە   ئە مە   كات  زۆر 
كە   كێشراوە   خە لیفە دا  خودی  بە دە وری  پیرۆز 
خودی دە قە كان ئە و پیرۆزییە ی پێنادات، بە ڵكو ئە و 
بە وە ی   دە كات  ئاڕاستە ی  خراوە تە سە ری  ئە ركە ی 
ڕاستییە   ئە و  ئە مە ش  بێت،  خە ڵكە كە ی  خزمە تكاری 
نە ك  تە كلیفە   فە رمانڕە وابوون  كە   دە سە لمێنێت 
زاڵكراوە   تە شریفی  كات  زۆرینە ی  بە اڵم  تە شریف، 
بە سە ر تە كلیفە كە دا و ونبووە  تێیدا، بۆ ڕاستكردنە وە ی 
ئە م الدان لە  ئامانجە  جیاكردنە وە ی دە سە اڵتە كان و 
جێبە جێكار  و  تە شریعيی  دە سە اڵتی  جیاكردنە وە ی 
پیرۆزكردنی  لە   سیاسی  مە نزومە ی  بنە ماكانی  و 
فە رمانڕە وا ڕزگارمان دە كات و دە یگێڕێتە وە  بۆ ئە و 

ئە ركە ی شە رع خستویە تیيە  ئە ستۆی.

جیاوازی سستە می سیاسی و دە وڵە ت:
لە   فراوانترە   مانایە كی  سیاسی  سستە می 
ئە م  دامەزراوە كانی  لە   یە كێكە   دە وڵە ت  دە وڵە ت، 
سستە مە ، هە ریە كە  لە م دووانە  دە وری گرنگ لە وە ی 
تریاندا دە بینێت، بە اڵم دە وڵە ت تاكە  دامەزراوە  نیە  
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دە وڵە ت  جیاوازی  بە اڵم  سیاسیدا،  سستە می  لە  
ملكە چپێكردنی  دە سە اڵتی  دە وڵە ت  كە   لە وە دایە  

هە یە،  بە اڵم ئە وانیتر نیانە .
پە یوە ندییە كانی نێوان خە ڵك و دە سە اڵتی سیاسی 
پراكتیزە  نابن،  نە بێت  دامودە زگایانە وە   ئە م  لە ڕێی 
نە بێت  لە ڕێیانە وە   سیاسی  ئامانجێكی  هیچ  بە ڵكو 
داناڕێژرێت. ئە م دامەزراوانە ش تە نها هە یئە  تە شریعی 
ڕێكخراوی  بە ڵكو  ناگرێتە وە ،  جێبە جێكارە كان  و 
سیاسی تریش لە خۆدە گرێت لە  پێشینە شیان حيزبە  
پە یوە ندی  دە ردە كە وێت  لە مە شە وە   سیاسییە كانە ، 
دە وڵە ت بە  سستە می سیاسییە وە  پە یوە ندی لقە  بە  

بنە مای گشتییە وە )جزء بالكل(.
چە مكی دە وڵە تیش واتایە كی فراوان و واتایە كی 
فە رمییە   دە ربڕینێكی  یە كە میان  هە یە ،  بە رتە سكی 
دە ربارە ی كۆمە ڵگایە ك لێرە دا هاوواتای سستە می 
یان  فە ڕە نسی  دە وڵە تی  دە ڵێین:  كاتێك  سیاسییە ، 
ئە و  سیاسی  سستە می  پێی  مە بە ست  عێراقی 
لە   بریتیيە    بە رتە سكە كە یدا  واتا  لە   بە اڵم  واڵتە یە ، 
كە   سیاسی  سستە می  دامودە زگاكانی  لە   یە كێك 

دە سە اڵتی ملكە چپێكردنی هە یە .
فراوانترە   باسكرا   وە ك  سیاسی  سستە می 
شێواز  بەهەمان  دە وڵە ت  بە رتە سكە كە ی  واتا  لە  
لە  ڕێكخراوە  سیاسییە كانی كۆمە ڵگە ،  فراوانتریشە  
ئە و ڕێكخراوانە ی كە  هۆكارێكی گرنگی ڕە نگڕێژی 
و  كۆمە ڵگە   قانوونی  و  سیاسيی  سستە می 
بە ڕێوە بردنین، بە اڵم ناكرێت سستە می سیاسی لە و 
ڕێكخراوانە دا بچووك بكرێتە وە ، چونكە  هە ر لە واقعدا 
پە یوە ندییە كانی  و  سیاسی  ژیانی  كە   دە ردە كە وێ 

فراوانترە  لە  چاالكی ڕێكخراوە كان16.
مە بە ست لێرە دا دە وڵە ت و بنە ماكانی كە  لە   فیقهى 
ڕێكخستنی  هۆكارە كانی  لە   باسكراوە   سوڵتانیدا 
بە تایبە تیش  جیابكە ینە وە ،  ئا}استە كردنی  و  كۆمە ڵگە  
ئە مڕۆ كە  ژیان و پێكهێنە رە كانی ئاڵۆزترن لهەە ركاتێكی 
تر، ئە مە ش كێشە یە ك دروست ناكات كاتێك هە مووان 
پابە ندن بە  بنە ما سوڵتانییە كانە وە . بۆ ڕوونكردنە وە ی 

دوو  لە سە ر  بكە ین  هە ڵوێستە یە ك  پێویستە   ئە مە ش 
جۆرە  گشتییە كە ی حوكمڕانی ئە وانیش:

1-مۆنۆكراتی: ئە و دە سە اڵتە  حوكمڕانییە یە  كە  
لە الیە ن یە ك  كە سە وە  پە یڕە و دە كرێت، واتا لێرە دا 

بواری فرە یی و ڕای جیاواز نییە .
2-دیموكراتی: ئە و دە سە اڵتە یە  كە  لە الیە ن گە ل 
لێرە دا  دە كرێت،  پە یڕە و  گە لە وە   نوێنە رانی  یان 

فرە یی بوونی هە یە .
زاڵ  كە سێك  تاكە   بیروڕای  مۆنۆكراتیدا  لە  
ئە و  قسە ی  و  دە وڵە تدا  و  خە ڵك  بە سە ر  دە كرێت 
دە بێتە  قسە ی گە ل، مۆنۆكراتی كۆن خۆی لە  حوكمی 

پادشایە تی ڕەها و سە ركوتكاريدا  دە نوێنێت.
سە ركوتكاریش  و  ڕەها  پادشایە تی  جیاوازی 
سە رووی  لە   ئە گە رچی  پادشا  یە كە میان  ئە وە یە : 
یاسای  هە ندێك  بە   دە بێت  پابە ند  بە اڵم  یاساوە یە ، 
تایبە ت بە  وە رگرتنی تە ختی دە سە اڵت و مە رجە كانی، 
بێ ئە وە ی كە س پە یوە ستی بكات پێوە ی لە  حاڵە تی 
پێچە وانە  كردنیشیدا دە بێت تە نها خودا سزای بدات، 

چونكە  لێرە دا پشت بە  یاسای ئاینی دە بە سترا.
بە اڵم لە  سە ركوتكاریدا بنە مایە ك بۆ وە رگرتنی 
بە   كات  زۆرینە ی  بە ڵكو  نیە،   دە سە اڵت  تە ختی 
كودە تا دە چێتە  دە سە اڵت و بە  كودە تاش الدە چێت، 
سە ركوتكار  لە بری  دكتاتۆر  وشە ى  ئێستادا  لە  
بە كاردێت، هە ندێك جاریش ئە م جۆرە  بە  هە ڵبژاردن 
چۆتە  دە سە اڵت، بە اڵم دواتر گۆڕاوە  بۆ دكتاتۆری 

وە ك ئە وە ی ەیتلە ر كردی.
دیكتاتۆریش دابە ش دە بێت بۆ دكتاتۆری ئایدۆلۆژيی 
و تە جریبی یان واقعی، دكتاتۆری ئایدۆلۆژی وە ك ئە و 
بیری  هە ندێك  پاڵ  پاڵداوە تە    سە ركوتكاريیانە ی خۆی 
بە  سە ركردایە تی  ئیتاڵیا  لە   فاشی  دیاریكراوە وە  وە ك 
بە   ئە ڵمانیا  لە   نازی  و  مۆسۆلۆنی)1943-1921( 
دووە میان  بە اڵم   .)1945-1933( ەیتلە ر  سە ركردایە تی 
پشت بە  باكگراوندی ئایدۆلۆجی نابە ستێت وە ك زۆرێك 
لە  ديكتاتۆرە كان كە  لە ڕێی كودە تای سە ربازییە وە  لە م 

ناوچە یە دا هاتونە تە  سە ر دە سە اڵت17.
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ئاشكرایە  كە  سستە می مۆنۆكراتی ئە و سستە مە  
كە   كاتێك  دە یە وێت،  ئیسالم  شە ریعە تی  كە   نیە  
وە سفی  دە كات  دە سە اڵت  باسی  پێغە مبە ر)د.خ(- 
دە سە اڵتی ڕاشدی دە كات و زە می مە لیكایە تی دە كات 
كە  دواتر پە یدابوو، چونكە  لە گە ڵ سستە می شورا 
و داواكارییە كانی ئیسالم ناچونیە ك بوو، بە اڵم ئایا 
ئە و فرە  ڕە نگیی و حزبییە ی لە  دیموكراسیدا هە یە  

چە ند لە گە ڵ داوای ئیسالم یە كدە گرێتە وە ؟

تێڕوانین بۆ فرە یی سیاسی:
تێڕوانین بۆ فرە یی سیاسی لە  فكری ئیسالمیدا 
لە  نێوان دوو ئاڕاستە ی ڕە تكردنە وە  و قبوڵكردندایە ، 
پە یوە ستە   ڕابورد و  كە   فرە حيزبی  لە  باسی  جگە  
تری  بە ڵگە كانی  گفتوگۆی  لێرە دا  بابە ت،  بەهەمان 

ئاڕاستە ی ڕە تكردنە وە ی فرە یی سیاسی دە كە ین:
سیاسی  فرە یی  ڕە تكە رە وە ی  ئاڕاستە ی 
حوكمێكی  ئیسالم  ئە گە رچی  وایە   باوە ڕیان 
سیاسیيە   فرە ییە  ئە م  بە اڵم  دە وێت،  دادوە رانە ی 
یە كناگرێتە وە ،  ئیسالمدا  سیاسی  ئاڕاستە ی  لە گە ڵ 
چە ند بە ڵگە یە ك دێننە وە  كە  هە ندێكیان دە قی قورئان 
و سونە تن و هە ندێكی تریش لێكدانە وە ی واقیع و 

بە راوردكردنیانە  بە   فیقهى سوڵتانی، لە وانە :
لە سە ر  سیاسە ت  ئاینیدا  سستە می  1-لە  
ئایدیایە كی  ڕێكە وتن و تە سويیە ی چە ند حيزب و 
پە رلە مانیشدا  لە   ئە مە   هە ربۆیە   دە بێت،  جیاواز 
كە   نابێت،  سە قامگیری  دە وڵە ت  دە بێت  بە ردە وام 

ئە م سە قامگیرییە  گرنگە  بۆ دە وڵە تێكی ئیسالمی.
لە و  گۆڕانكاری  و  سیاسە ت  بۆ  ملكە چی 
سیاسە تە دا بۆ كۆمە ڵگایە ك ئایدۆلۆژیایە كی نە بێت 
ئاساییە ، بە اڵم ئە م تە سوییە  و گۆڕینە  لە  كۆمە ڵگە  
چونكە   نابێت،  ئیسالمیدا  ئایدۆلۆژی  دە وڵە تێكی  و 
لێرە دا بە رژە وە ندییە كان لە سە ر بنە مای ئاینی بنیات 
و  حە اڵڵ  و  خراپ  و  چاك  دە ربارە ی  و  دە نرێت 

حە رام بۆچونی تایبە تی خۆی هە یە18.
یاسا  بە   لە وە دایە   تێگە شتنە   ئە م  هە ڵە ی 

ڕێكخستن)تقنین( و تە شریعی تێكە ڵكردووە ، بنە مای 
تە شریعی لە  دە ستوردا دیاری دە كرێت كە  یاساكانی 
لە وە دایە   نە نگییە ك  چ  دە ردە كرێت،  سۆنگە وە   لە  
بە رهە مهێنانی  هە وڵی  پێكە وە   ڕاجیاوازە كان 
بدە ن  كۆمە ڵگە   ڕێكخستنی  یاساكانی  باشترین 
دە ستور  یاسادانانی  بنە مای  پێچە وانە ی  لە كاتێكدا 
پێویستدا  لە كاتی  تێدا چە سپابێت،  ئاینی  كە   نە بێت 
یاساكان  هە مواری  كۆمە ڵگە   پێویستی  بە پێی 
بكرێتە وە ، دە قە  ئاینييە كان خۆسە پێن نین و هە موو 
سنورە   بە ڵكو  نە كردووە ،  كۆنتۆڵ  بوارە كانیان 
گشتییە كانیان دیاریكردووە  و مە ودایە كی فراوانیان 
بۆ ئیجتهادی مرۆڤ جێهێشتووە .                                    

ئاینی  تێكە ڵی  سیاسی  مە وقیفی  2-كاتێك 
دە كرێت ئیتر پاشە كشێ قبوڵناكات و دە بێتە  هۆی 
و  بۆی  بانگە شە كردن  و  كێشە   و  دە مارگیری 
لە  نێوان  كوشتار  هۆی  ببێتە   ڕە نگە   لە دواتریشدا 
نمونە   موسڵمانانیشدا  لە  مێژووی  موسڵماناندا. 

زۆرن بۆ پە ندلێوە رگرتن19.
ئە م خاڵە  گرنگە ، پە یوە ستە  بە و پیرۆزییە ی كە  
هە ندێك  كە   گرتووە   لە خۆی  ئاینی  بیروباوە ڕی 
بیروڕا  بە سە ر  پیرۆزییە   ئە و  ئایندار  كە سی  جار 
ئیجتهادییە كانی خۆشیدا دە بڕێت و سنوری پیرۆزيی 
و ئاسایی بوون تێكە ڵ دە كات. بۆ دووركە وتنە وە  
بە   چارە سە رە كان  لە   یە كێك  ئە گە رە ش  لە م 
جیاكردنە وە ی  و  دە وڵە ت  كردنی  دامەزراوە یی 
لە  شوێنی  فرە ڕە نگی  كات  ئە و  دامودە زگاكانێتی، 
ترسێكی  ئە مە   جگە لە وە ی  مە ترسی،  نابێتە   خۆیدا 
كە   فقهییە كان  مە زهە بە   ئە وە تا  نیە   لە سە د  سە د 
گرووپە   كوشتار،  هۆی  نە بوونە تە   ئاینیشن  تە واو 
نە ناوە تە وە   كوشتاریان  كات  هە موو  فكرییە كانیش 
جە نگێكی  وە ك  كوشتاریان  كە   خە واریج  لە   جگە  

پیرۆز لە  بیریاندا هە ڵگرتووە . 
3-ئۆپۆزسیۆن بوون دژی یە كدە ستی ئومە تە :

بە   دە چوێنێ  ئۆپۆزسیۆن  كاری  مباركفوری 
بابە تێكی  لهەە ر  ئە وان  كە   دە ڵێت  و  دووڕووە كان 
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دە ربڕیووە ،  پێچە وانە یان  بۆچونی  شورادا 
هە ردە م  كە   ئۆپۆزسیۆنن  هاوشێوە ی  ئە وان 
و،  ئاشتیدا  و  جە نگ  لە   حكومە تە كانیانن  دژی 
سە نتە ری  بە ڵكو  ئاژاوە گێڕییە،   نانە وە ی  كاریان 
زانیارییە كانیان دە چوێنێت بە  مزگە وتی زیرار20.               
هەروەها ئە وانە ی دژی عوسمان دە رچوون و  
شەهیدیان كرد، دە رچوونی خە واریج و حوسە ین 
و ئیبن زوبە یر و عە باسيیە كان و جە مە ل و شام 
بە خوێن  كە   ئۆپۆزسیۆنن  نمونە ی  ئە مانە   هە موو 

ڕشتن كۆتایی هاتووە .
نمونە ی  مباركفوری  نمونانە ی  ئە م  زۆرینە ی 
ئۆپۆزسێۆنی چە كدارن كە  هە وڵیانداوە  بە  زۆری چە ك 
دە سە اڵت لە  بە رامبە ریان وە ربگرن، بە اڵم لە  ئیجابیە كانی 
دە رچوونی  ویستی  كە مكردنە وە ی  فرە یی  سستە می 
لە   ڕێگرییە   و  دە سە اڵت  وە رگرتنی  بۆ  چە كدارییە  
لە   خوێناویانانە ی  كارە ساتە   ئە و  دووبارە بوونە وە ی 
مێژووی موسڵماناندا ڕوویانداوە  ، چونكە  ئۆپۆزسیۆنی 
چە كدار زۆربە  ی كات كاتێك دە ردە چێت كە  هیوایە كی 
نامێنێت بۆ گۆڕانكاری یان گە شتنە  دە سە اڵت بەهۆى 
خۆسە پێنی الیە نێك یان كە سێكە وە . ئە گە ر گونجاوبێ 
ئە و نموونانە ی سە رە وە  وە ك ئە نجامی نە رێنی بوونی 
چە ندێتی سیاسی سە یر بكرێت ئە وا زۆر گونجاوترە  
وە ك بە رهە می چە سپاندنی یە ك ڕە نگی و یە ك دە نگی 
سە یر بكرێت. ئە گە رچی جە مە ل و شام كێشە كە   باسی 
بە سە   هێندە   دە سە اڵت،  وە رگرتنی  نە ك  بوو  خوێن 
بوترێت كە  زوبە یر و تە لحە  لە  یە كە مینە كان بوون كە  

بە یعە تیان بە  عە لیدا.
ڕە تكردنە وە ی داننان بە  هە بوونی ئۆپۆزسیۆن 
و ڕاجیایی سیاسی بە واتای نە بوونی ناگە یە نێت لە  
)ئە وانە ی  دە ڵێت:  الصاوی  د.صالح  وە ك  واقیعدا 
لە ژێر  بۆ  دە كە ن  سیاسی  چە ندێتی  خراپی  باسی 
ئۆپۆزسیۆنە  ئە و  بوونی  خراپییە كانی  بە راوردی 
زە مینە كاندا  كە  لە ژێر  ناكە ن  سە یری  شاراوە یە دا 
كودە تای  شێوە ی  لە   لهەە ركاتدا  و  دە بێت  لە دایك 
سە ربازی یان شۆڕشی جە ماوە ری دە تە قێتە وە (21، 

بێگومان هە مووانیش لە  ئێستادا زیانە كانی ئە مە  لە  
دە وڵە تانی ناوچە كە  بە باشی دە بینین.                                                                 
هاتوون  ئە مارە ت  دە ربارە ی  دە قانە ی  3-ئە و 
ئە و  شە رعیە تی  هاتنی  لە  كۆتایی  باس  و  ڕەهان 
فە رمانڕە وایە  لە  ماوە یە كی دیاریكراودا ناكات. بۆیە  
دە سە اڵتی بە ڕەهایی دە مێنێتە وە  و هە ر هە وڵێكیش 
بۆ الدانی ئە گە ر بە  هە ڵبژاردنیش بێت دە چێتە  بابی 
دە رچوون و هە وڵی لە دە ست دە رهێنانی دە سە اڵت 
لە   كارە   ئە م  هاوشێوە ی  لە وە ی  جگە   )منازعە (، 

مێژووی ئیسالمدا نە بووە 22. 
نە بوونی بە ڵگە  لە سە ر ڕێگری لە م ڕێكارە  خۆی 
ئیجتهادی  بۆ  مە ودایە   بوونی  بە واتای  لە  خۆیدا 
نە گۆڕە كان  بنە ما  سۆنگە ی  لە   تابتوانن  مرۆڤە كان 
ئە و  بێت.  لە  سودی خۆیان  ڕێكیبخە ن  بە شێوە یە ك 
دە كرێنە   دە سە اڵت  دە رهێنانی  باسی  لە   دە قانە شی 
نیە ،  باسە دا  ئە م  لە گە ڵ  لێكگیرانێكی  هیچ  بە ڵگە  
چونكە  لە  بنە ڕە تدا هە ر باسی نە كردووە ، لە  عورفی 
لە   سە ندن  دە سە اڵت  ناوترێت  بە مە   سیاسیشدا 
دە توانن  بە رامبە ریش  ئاڕاستە ی  هە روە ك  كە سێك، 
بە   پە یوە ستە   )منازعە (  دە رهێنان  دە سە اڵت  بڵێن 
فە رمانڕە وادا،  یاسایی  ماوە ی  لە   ملمالنێكردن 
گۆڕانی  و  ماوە یە   ئە و  هاتنی  كۆتايی  پاش  بە اڵم 
ناچێتە   هە ڵبژاردن  نێو  چوونە وە   و  كاربە ڕێكە ر  بۆ 
ژێرناوی دە سە اڵت لێوە رگرنە وە،  چونكە  خودی ئە و 
یاساییە وە   بۆشایی  دە كە وێتە   ماوە یە دا  لە و  پۆستە  
تاكە سێكی تر هە ڵدە بژێردرێت، هیچ دە قێكیشمان نیە  
بڵێت حكومڕانی تا مردنە  ئە وە شی لە  سە ردە مانێكدا 
ڕوویداوە  تە نها عورفی ئە وكاتە  بووە  نە ك بە ڵگە یە كی 
فیقهى سوڵتانیدا  لە    ئە وانە ی  شە رعی، هە ر خودی 
نوسیویانە  باس لە  مە رجە كان و حاڵە تە كانی البردن 
نە وتراوە  بۆ  بە واتا  )خلع(ی فە رمانڕە وایان كردووە  
حاڵە تێكیان  چە ند  گریمانە ی  باسی  یان  ئە بە دییە ، 
لە   كە س  دوو  ئە گە ر  چارە سە ری  وە ك  كردووە  

واڵتێكدا بە یعە تیان پێدرابوو چۆن چارە  دە كرێ؟
البردن  وایە   باوە ڕیان  ئە وانە شی  هە موو 
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بە   داندە نێن  نیە   دروست  بە  هە ڵبژاردنیش 
یە كە مدا  بە سە ر  كودە تای  ئە گە ر  فە رمانڕە وایە كدا 
كرد و بە  خۆسە پێنی )غلبة( خۆی كردە  فە رمانڕە وا 
لە   دە چە سپێنن  بۆ  البراوە كە ی  حوكمی  هە مان  و 
مە رجانە ن  ئە و  لە سە ر  موسڵمانان  گوێڕایە ڵی! 
بابی  ڕێكدە كە ون،  لە سە ری  خۆیاندا  لە  نێوان  كە  
ئیجتهادی  مە ودای  زۆرترین  بابێكە   سیاسە تیش 
چە ند  حە رە مە ین  ئیمامی  وە ك  تێداهێڵدراوە تە وە   
ئیمامە ت  باسە كانی  كە   دە كاتە وە   دووپاتی  جار 
باسی  قە تعی و یە قینی نین23.                          

ئە و خراپیانە ی باس دە كرێت لە  سستە می فرە یی 
و ڕاجیایی سیاسیدا لە  سستە می تاك دە سە اڵتیدا 
پێویست  ئە وە ی  بە اڵم  هە یە ،  بوونی  زیاترە وە   بە  
ڕۆشنبیركردنی  زە مینە ی  كە   ئە وە یە   دە كات 
جیاواز  چۆن  بزانن  كە  بكرێت  ئامادە   بۆ  خە ڵكی 
دە بن ئە وە ش لە  باسی ناسراو بە  )أدب اإلختالف( 
لە   ئومە ت  و  باسكراون  جیاوازبووندا  ڕە وشتی 
هە موو جومگە كانی ژیانیدا پێویستێتی.                                                                                           
لە  دوای  موسڵمانانیش  مێژووی  بە درێژایی 
بە   خە ونیان  موسڵمانان  ڕاشیدینە وە   سە ردە می 
بە ڕێوشوێنی شورا  كە   دیوە   دادگە رە وە   دە سە اڵتی 
لە   خە یاڵ  باسانە دا  لە م  هە میشە ش  بە ڕێوە بچێت، 
چوارچێوە ی سە ردە می ڕاشيدی و سە ردە می عمری 
بە شە كانی  نایە وێ  و  تێناپە ڕێت  عبدالعزیز  كوڕی 
تری مێژوو بە نمونە  بهێنێتە وە ، گیرۆدە بوونی چە ند 
سە دە یش بە  ستە مكاريی و تاكڕە وییە وە  لە  بە رامبە ردا 
ئە م  جیابونە وە ی  و  چە كداريی  شۆڕشی  هە ردە م 
بۆیە   بە رهە مهاتووە .  لێ  ناوچە ی  ئە و  و  ئیمارە ت 
ناكرێت ئومە تێك لە  نێوان ستە مكاريی و خە وبینین بە  
ڕابردوو و چاوە ڕێی مهەدیدا بوە ستێت و نە توانێت 
سستە می سیاسی خۆی بە پێی پرە نسیبە كانی خۆيی 

و پێویستی سە ردە می پە رە پێبدات.
بە گە ڕانە وە  بۆ  فیقهى سوڵتانی و مێژوو دە بینین 
كە  جاران چۆن فە رمانڕە وا كۆكە رە وە ی خە الفە ت 
سیاسی  مە نزومە ی  هە رواش  خۆیدا،  لە   بووە  

سپێردرابوو بە  واعيزی ناوە كی فە رمانڕە واكان، كە  
بە رژە وە ندی ئومە ت زاڵ بكە ن بە سە ر ەی خۆیاندا، 
ئە گە ر الدانێكیش هە بووبێت وە ك حاڵە تێكی الوە كی 
بە   فە رمانكراوە   بۆیە   بە ردە وام،  نە ك  سە یركراوە  
گە ورە تر  فیتنە یە كی  تا  گوێڕایە ڵی  و  ئارامگرتن 
جیابوونە وە ی  كە   ئێستادا  لە   بە اڵم  نە یە تە كایە وە ، 
بە   فە رمانڕە واكان  لە  سیاسە ت و  ناوە كی  واعيزی 
ئاشكرا دە بینرێت، وە زە مە نێكی دوورودرێژ لە  الدان 
ئە گە ر  پڕكردووە ،  مێژووی  و ستە مكاری هە گبە ی 
باشترین تێكۆشان وشە یە كی حە ق بووبێ لە  ڕووی 
دە سە اڵتدارێكی ستە مكاردا، ئێستا زۆربە ی كات ئە و 
بە ڵكو  لە دە ستداوە،   خۆی  هێزی  چاونە ترسییە ش 
نە مانی  و  ئامۆژگاریكار  كوشتنی  یان  زیندانی  بە  
سە نگی ئامۆژگاريیە كە ی كۆتایی دێت، لە  بە رامبە ردا 
بە   ڕێگە دان  و  دە سە اڵتداريی  ماوە ی   دیاریكردنی 
ئە و  بە شێكی  چاودێری  دە زگای  بوونی  و  فرە یی 
مانا ونبوو وانە مان بۆ دە گێڕێتە وە . ئە گە ر چاودێری 
ناخیش مردبێ دە توانرێت بە  چاودێرییە كانی تر و 
هە ندێ  ئاشتیانە   فرە چە شنی  ملمالنێی  و  دە رفە ت 

لە و بنە مایانە  بە دە ستبێنینە وە .
خە ڵكیتر  تە جروبە ی  نیە   مە رج  وتراويشە   وە ك 
بە ڵكو هە ر كۆمە ڵگە یە ك  پێ بە پێ جێبە جێ بكرێت، 
كۆمە ڵێك تایبە تمە ندی خۆی هە یە  كە  دە كرێت لە  بنە ما 
دە ستورییە كانیدا بچە سپێندرێت. لە كۆتایدا ڕاستییە ك 
هە یە  پێویستە  دانی پێدابنرێت ئە ویش: تائێستا بوونی 
ڕاجیایی سیاسيی و فرە چە شنی حيزبيی و سیاسی 
لە  فكری سیاسی ئیسالمیدا كێشە یە كە  و پێویستی 
هە یە   دە وڵە مە ندكردن  و  فراوانكردن  و  تە ئسیڵ  بە  
تا باسە كە  لە  ملمالنێی نێوان ئاڕاستە  حزبییە كان و 
ئاڕاستە  سە لە فییە كان بێتە دە رە وە  و ببێتە  بابە تێكی 
دە وڵمە ند  پێ  سوڵتانی  فیقهى  پاشخانی   و  فكريی 
دادگە رییە وە   بە   لە  خە وبینین  بكرێت و موسڵمانان 
بە  تە نها  لە  ئێستادا  بۆیە   بینینی.  بۆ  بگوازێتە وە  
بە گە ڕانە وە  بۆ كتێبە كانی  فیقهى سوڵتانی ناتوانرێت 

وە اڵمێكی تە واو دە ستبخرێت لە سە ری.
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دە كرێت ڕێگە  بە  حيزبى نائيسالميش 
بدرێت چاالكى فكريى و سياسى هە بێت، 
ئيتر ئە و حيزبە  ئاينى بێت ياخود نا ئاينى

چاوپێكە وتن لە گە ڵ  د.موحسين عە بدولحە ميد
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لە  پێناسە ی دە وڵە ت  خاڵ: سە رە تا دە مانە وێت 
بە شێوە یە كی گشتی دە ست پێ بكە ین و، پێناسە ی 

دە وڵە ت لە  چوارچێوە ی فیكری ئیسالمیدا؟
دە وڵە ت  پێناسە ی  عە بدولحە مید:  د.محسین 
كە   خاكێك  پێویستە   هە یە   كە   بە وشێوە یە ی 
سنوورە كە ی بە شێوە یە كی ڕوون دیاریكراو  بێت و 
گە لێكی دیاریكراو بە شێوە یە كی ڕێكخراو لە سە ری 
بژی، هەروەها دە سە اڵتێك  كاروبارە كانی بە  یاسا 
دانپێدا  و  بێت  سە روە ری  خاوە ن  و  ببات  بە ڕێوە  
بە   ئە وا  هە بوو  پێكهێنە رانە    ئە و   ئە گە ر  بێت،  نراو 

دە وڵە تێكی یاسایی ناودە برێت.
یاسایی  دە وڵە تی  بۆ  پێكهێنە رانە ی  ئە و  هە مان 

لە   یە كە مدا  ئیسالمی  دە وڵە تی  بە سە ر  كرد  باسمان 
خاوە ن  دە بێت،  جێبە جێ  منە وە ر  مە دینە ی  شاری 
زە وییە كی دیاریكراو بوون، سنوورە كە یان ڕوون بوو 
ناموسڵمان  و  گە لە كە ش موسڵمان  مە دینە (،  )شاری 
بوون، یاسا گشتیيە كە ش )دە ستووری مە دینە ( بوو، 
)كە  دە سە اڵتیش  و  )شە ریعە ت(ە ش  دە ستوور  ئە و 

 پێغە مبە ر سە رۆك و ئە نجومە نی شورا( هە بوو.
چووبوونە   نابوو،  پێدا  دانیان  هۆزە كانیش 
دە وڵە تانە شی  ئە و  هە موو  لە گە ڵیدا،  هاوپە یمانی 
وە ك  هاتن،  ئیسالمی  یە كە می  دە وڵە تی  پاش 
دە وڵە تی ئومە ويی و عە بباسيی و عوسمانی بە پێی 

پێناسە كانی دە وڵە ت ئە وانیش دە وڵە ت بوون.

جیهانى  و  كورد  ناسراوی  كە سایە تیە كی  و  بیرمە ند  و  زانا  عە بدولحە مید  محسین  دكتۆر 
لە  ناوە ندی  و  سە رە تايی  خوێندنی  كە ركوكە ،  )1937(ی  شاری  ساڵی  لە دایكبووی  ئیسالمییە ، 
ئێستا(  پە روە ردە ی  )كۆلێژی  مامۆستایان  بااڵی  خانە ی   1959 ساڵی  كردووە ،  تە واو   سلێمانی 
بڕوانامە ی  قاەیرە   زانكۆی  ئادابی  كۆلێژی  لە   كردووە ، ساڵی 1968  تە واو  زمانی عە رە بی  بە شی 
ماستە ری بە دە ستهێناوە  و ماستە رنامە ی بە ناوی )االلوسی مفسرا( بووە ، بە وە ش یە كە م قوتابی 
دیراساتی  چونكە   بە دە ستبهێنێت،  قاهیرە   لە  زانكۆی  ئیسالمیدا  لە  دیراساتی  ماستە ر  بووە  
ئیسالمی تە نها تایبە ت بووە  بە  زانكۆی ئە زهە ر، ساڵی 1972 لە  هە مان زانكۆ بڕوانامە ی دكتۆرای 
بە دە ستهێناوە ، نامە ی دكتۆراكە شی )الرازي مفسرا( بووە ، پلە  زانستیيە كانی بڕیوە  و ساڵی 1983 

بۆتە  پڕۆفیسۆر.
وێڕای ئە زموونی فراوانی لە  بواری نووسین )زیاتر لە  چل كتێبی لە  بوارە كانی فیكری ئیسالميی 
واڵتێكی  چە ند  لە  زانكۆی  وانە وتنە وە   و  چاپكراوە (  پیرۆزدا  قورئانی  تە فسیری  و  شە ریعە ت  و 
دە وڵە تدا ،  و  ئیسالميی  ڕێكخراوە یی  كاری  مە یدانی  لە   كردارییە   ئە زموونی  خاوە ن  ئیسالمیدا، 
ئە ندامی  و  عێراق  ئیسالمی  حزبی  ئە مینداری  شوراو  ئە نجومە نی  سە رۆكی  ساڵێك  چە ند  بۆ 
حوكم  ئە نجومە نی  سە رۆكی  بۆتە   2004دا  ساڵی  ئازاری  مانگی  لە   بووە ،  حوكم  ئە نجومە نی 
بۆ مانگێك، لە م دیمانە یە دا وە اڵمی پرسیارە كانی گۆڤاری خاڵ تایبە ت بە  دە وڵە ت و دە وڵە تی 

ئیسالمیی و ئۆپۆزسیۆن بوون و ڕاجیایی سیاسیی دە داتە وە :

ئامادە كردنى ڕێدار ئە حمە د



ژماره )15(
شوباتى 2018

     54  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
چییە ؟  ئیسالمییە   دە وڵە تە   ئە م  ئامانجی  خاڵ: 
دە وڵە تێكی  یاخود  ئاینییە   پیاوانی  دە وڵە تی  ئایا 

مە دە نییە ؟
د.موحسین عە بدولحە مید: شە ریعە تی ئیسالم لە 
ئامانجە كانی  العامة(یە كانیدا  )اصول  گشتی   بنچینە  
دە وڵە تی لە  ئیسالمدا دیاریكردووە ، ئە ویش هێنانە دی 
حە ق و دادپە روە ری تە واوە  لە  تێكڕای بوارە كانی 
ژیان و جیاكردنە وە ی دە سە اڵتە كانی یاسادانان و 
و  ماف  دیاریكردنی  و،  وچاودێری  جێبە جێكردن 
لە نێو  گشتی  ئاشتی  باڵوكردنە وە ی  و  ئە ركە كان 
مرۆڤە كاندا و، بە دیهێنانی كۆمە ڵگای هاوواڵتییبوون 
چۆنیە تی  بابە تی  ئیسالم  المواطنیة(ە ،  )مجتمع 
هە ر  گە لی  جۆراوجۆرە كانی  حوكمڕانی  سستە مە  
تا ئیجتیهاد  لێگە ڕاوە  بۆ عە قڵی مرۆڤە كان  واڵتێك  
گە ل  بە رژە وە ندییە كانی  هێنانە دی  لە پێناوی  بكە ن 
لە بە ر ڕۆشنایی گە شە سە ندنی بارودۆخە  تایبە ت و 

گشتییە كانی مرۆڤایە تیدا.
نوێدا  و  لە  كۆن  یاسایی  توێژینە وە ی  بە دە یان 
سستە می  بنچینە كانی  و  بە  ئیسالم  سە بارە ت 
حوكمڕانی لە سە ر بنە ماكانی حە ق و دادپە روە ری 
لە  بە تایبە ت  هە یە ،  مرۆڤایە تی  ئازادیی  شوراو  و 

 سە ردە می شە ش خە لیفە  ڕاشیدینە كە دا.
ئامانجانە ی  دە وڵە تی ئیسالمیش بە و چە مك و 
بە تە واوە تی،  كە  باسمان كرد دە وڵە تێكی مە دە نییە  
حە قی  بە   بە ستووە   پشت  سیۆقراتی  چونكە  
خودایی بۆ تاك یاخود بۆ خانە وادە ی فە رمانڕە وا 
و  دە ستوور  بێ  ڕەهای  حوكمڕانییە كی  خاوە ن  و 
بێ  و،  ئازادی  بێ  و  دادپە روە ری  بێ  و  یاسا  بێ 
ڕاوێژە و ماف و ئە ركە كان تێیدا دیاری نە كراوە ، 
خۆ ئە گە ر شتێ لە وانە  بوونی هە بوو لە  دە وڵە تی 
سیۆقراتیدا ئە وا وە ك بە خششێك لە  فە رمانڕە وای 
ئە و واڵتە وە  سە یری دە كرێت، ئە گە ر نە شبوو كە س 
لە گە ڵدا  لێپێچینە وە ی  شتێك  هیچ  لە سە ر  نیە   بۆی 
ئیسالمیدا  دە وڵە تی  لە   كە   لە كاتێكدایە   ئە مە   بكات، 
سە رۆك بە  چە ند مە رجێك هە ڵدە بژێردرێت، ئە گە ر 

لە  الدە برێت،  كار  لە سە ر  ئە وا  الیدا  مە رجانە   لە و 
 دە وڵە تی ئیسالمیدا گە ل نوێنە رە كانی هە ڵدە بژێرێت 
و  بوون  ئۆپۆزسیۆن  مافی  ئە نجومە نی شورا،  بۆ 

مافە مە دە نیيە كانی دیكە ش تێیدا دە ستە بە ر كراوە.
ئۆپۆزسیۆن  مافی  لە   باس  لە وە ی  بە ر  خاڵ: 
دیدارە كە مانە   سە رە كی  كە  تە وە ری  بكە ین  بوون 
دە مە وێت بپرسم: ئایا پێویستە  زاراوە كانی خە لیفە  
و ئیمام و هاوشێوە كانیان كە  لە  كۆندا بە كارهێنراوە  

لە  ئێستاشدا بە كاربهێرێن؟
كۆنە كانی  زاراوە   عە بدولحە مید:  د.موحسین    
وە ك خە لیفە  و ئیمام  لە ڕاستیدا زاراوە ی شە رعی 
ئوسوڵی چە سپا و نین، چونكە  ئە م زاراوانە  لە  ڕێی 
هە موو  بۆ  لە بە رئە وە   ئارا،  هاتنە   ئیجتیهادە كانە وە  
لە  نیە ،  پابە ندكراو  دوایی  ڕۆژی  تا  سە ردە مە كان 
 ئێستادا )سە رۆك كۆمار( یاخود )سە رۆكی واڵت( 
ئە گە ر دە ستووری بوو  )پادشا(  تە نانە ت زاراوە ی 
مانایە   بە و  ئە مە ش  بە كاربهێنرێن.  ئە مانە   دە كرێت 
ڕووی  لە   كۆنە كان  زاراوە   كە  بە كارهێنانی  نیە  
كە  ئە وە یە   بۆ  بە ڵكو  بێت،  حە رام  شە رعیيە وە  
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 بزانین ئە و زاراوە  كۆنانە  لە  هە موو سە ردە مە كاندا 
پێویست نیە  پابە ند بین پێیانە وە .

السیاسیة(  )التعددیة  ئایا فرە یی سیاسیی  خاڵ: 
لە  دە وڵە تی ئیسالمیدا ڕێگە  پێدراوە ؟

د. موحسین عە بدولحە مید:  شە ریعە تی ئیسالمی 
كە  بڕیاری ئازادی دابێت پێویستە  فرە یی فیكريی و 
لە  كۆمە ڵە   فرە ییە ش خۆی  ئە م  هە بێت،  سیاسیش 
لە و  ئە مە ش  دە بینێتە وە ،  سیاسيیە كاندا  پارتە   و 
ڕوانگە وە یە  كە  ئیسالم لە  شە ریعە تە كە یدا بنە ڕە تە  
دیاریكردووە  كە  القطعیة(ی  )االصول  بنبڕە كان 
دە بن،  پابە ند  پێیە وە   هە مووان  و    دە ستوورە  
ئیجتیهاداتی  و  فیكريی  ژیانی  دیكە ی  بابە تە كانی 
فیقهی و جگە  لە وانە ش، كە  ئە و دوانە یان ڕووبە ری 
گە ورە ی ژیان پێكدەهێنن، لە نێو ئە و كۆمە ڵە  فیكريی 
و پارتە  سیاسیانە دا دابە ش دە بێت كە  بە شێوە یە كی 
و  دە كە ن  كۆشش  بە دیهێنانیاندا  لە پێناوی  ڕە وا 
هە تا  دە كە ن  هە ڵبژاردنە كان  پڕۆسە ی  بە شداری 
بە دە ستیان بێنن و لە  حوكمڕانیدا جێبە جێیان بكە ن.
دە وڵە تە   لە  مێژووی  فرە یی  لە   زۆرێك 
ئیسالمیە كاندا بینراوە ، وە ك فرە یی مە زهە بە  فیقهی 
هە رچە ندە   تە نانە ت سیاسيیە كانیش،  و  كە الميی  و 
سنووربە زاندنیان  تاڕادە یە ك  فە رمانڕە واكان 
لە  سە ردە می  بە اڵم  بواردا،  لە  هە ندێك  هە بووە  
گۆڕانكاریان  و  گە شە   كاروبارە كان  كە   نوێدا 
گۆڕانی  وا  بنە ڕە تی  بە شێوە یە كی  بینیوە   بە خۆوە  
حيزبی  بە   ڕێگە   دە كرێت  كە   هاتووە   بە سە ردا 
فیكريی  چاالكی  بدرێت  نائیسالمیش  هە مە جۆری 

نائیسالمییە   حيزبە   ئە و  ئیدی  هە بێت،  سیاسیی  و 
حزبێكی ئاینيی بێت یاخود نائاینی،  چونكە  ئە گە ر 
هاتوو ڕێگە ت بە  چاالكی پارتێكی ئاینی نائیسالمیی 
نە دا ئە وا الیە نگرانی پە نا بۆ كاری نهێنی دە بە ن و 
ئە مە ش مە ترسییە  بۆ سە ر یە كێتی كۆمە ڵگا و لێك 
پلە   بەهەمان  دە ستوور،  بە پێی  گشتی  تێگە یشتنی 
كە  حيزبی  سە ردە مە دا  لە م  بدرێت  ڕێگە   پێویستە  

دیكە ش هە بێت.
لە   ئۆپۆزسیۆن  كاری  چوارچێوە ی  خاڵ: 

ئیسالمدا چییە ؟
كاری  چوارچێوە ی  عە بولحە مید:  موحسن  د. 
لە  ئە خالقیاتە   لە الیە ك  ئیسالمدا  لە   ئۆپۆزسیۆن 
گشتیە كاندا قە تیسی كردووە  و لە الیە كی تریشە وە  
ئە و دە ستوورە یە  كە  هە مووان لە سە ری هاودە نگن 
هە رئە مە ش   دە بینێتە وە ،  لە  ئوسوڵە كاندا  خۆی  و 
كۆمە ڵگاكان بە رە و بنیاتنان دە بات و لە  وێرانكردن 
نیە   كۆمە ڵگایە ك  هیچ  دە یانپارێزێت،  داڕوخان  و 
بۆ  تێیدا سنووری  ئۆپۆزسیۆنی  كاری  ئێستادا  لە  
فە راهە م  ئازادییە كانیش  هە رچە ندە   دانە نرا بێت، 

هاتبێت.
خال: جیاوازی چییە  لە  نێوان دە وڵە تی ئیسالميی 

و دە وڵە تی هاوچە رخدا؟
ئیسالمی  دە وڵە تی  عە بولحە مید:  موحسن  د.     
ئە ویش  هە یە  و  قاطعة(ی  )أصول  بنبڕ  بنە مای 
زۆردا  هە رە   زۆرینە ی  لە  عە قیدە ی  خۆی 
دە بینێتە وە ، ئە وانە ش لە  زۆرینە یاندا دژ نیە  لە گە ڵ 
ئیسالمی  دە وڵە تی  بە گشتی،  ئاینە كان  ئوسوڵی 

ئيسالم حوكمڕانى هه ر واڵتێك لێگه ڕاوه  
بۆ عه قڵى مرۆڤه كان تا ئيجتيهاد بكه ن

;
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دە وڵە تی ئیسالمی ڕێز لە  ئوسوڵ و
شە ریعە تی ئاینە كانی دیكە  دە گرێت 

كە  لە  كۆمە ڵگای ئیسالمیدا بوونیان هە یە  

;
دیكە   ئاینە كانی  شە ریعە تی  و  ئوسوڵ  لە   ڕێز 
بوونیان  ئیسالمیدا  كۆمە ڵگای  لە   كە   دە گرێت 
كە  دە پارێزێت  مرۆڤانە   ئە و  ناسنامە ی  و  هە یە  
ئازادییە   و  هاونیشتمانیبوون  هە یە ،  پێی   باوڕیان 
بە اڵم  كراون،  دە ستە بە ر  هە مووان  بۆ  گشتيیە كان 
ئاین  عە لمانییە ،  دە وڵە تێكی  هاوچە رخ  دە وڵە تی 
هەروەها  دە كاتە وە ،  جیا  ڕە وشتیيە كان  بەها  و 
یاخود  میانڕە ویی  پلە كانی  بە پێی  كۆمە ڵگادا  لە نێو 
توندڕە وی جیاكاری دە كات، هە ندێك جار دان بە  
هە ندێ ئازادی ئاژە ڵیشدا دە نێت وە ك هاوسە رگیری 
و  ئازادە كان  زایە ندییە   پە یوە ندی  و  هاوڕە گە زيی 
جگە  لە وانیش  كە  نە ئاین دانی پێدە نێت نە  عە قڵی 
لە  بێت  جیاوازی  ئە مە   دە كرێت  دروست.  و  ساغ 
بە  ئوسوڵی شە ریعە تی  ئە و دە وڵە تە ی كار   نێوان 
ئیسالم دە كات لە گە ڵ دە وڵە تی عە لمانی ئازاددا كە 

 لە  هیچ ئاینێكە وە  سە رچاوە ی نە گرتووە .
لە   ئیسالمیدا  واڵتانی  لە   ئێستا  ئە وە ی  خاڵ: 
ئایا  دە گوزە رێت  ئیسالمیە كاندا  بزووتنە وە   نێوان 

ڕاجیایی سیاسيیە  یاخود ملمالنێیە ؟
بزاڤە   ئە وە یە   ئە سڵ  عە بولحە مید:  موحسن  د. 
بگرن  ئوسوڵە وە  سە رچاوە   یە ك  لە   ئیسالمیيە كان 
و، جیاڕاییان لە  زۆرێك لە   بە شە كییە كان )جزئیات(
ئاڕاستە   جۆرە   بە و  ئە مانە ش  هە موو  هە بێت،  دا 
بكە ن كە  لە  خزمە تی كۆمە ڵگادا بێت، جیاڕاییە كانیان 
بە اڵم  دە خات،  پێش  كە  كۆمە ڵگا  بێت  بە وشێوە یە  
دیاریكراو  حزبی  هە ندێ  جار  هە ندێك  بە داخە وە  
جیاڕاییە كانیان لە  ملمالنێ مێژووییە كانە وە  سە رچاوە  

یە كالكە رە وە وە   خوایی  وە حی  لە   نە ك  دە گرێت 
ئە مە ش جیاڕایی  ئێستا،  بە  سە ردە می  تابیگە یە نێت 
بە رپابوونی  هۆی  دە بێتە   و  بە  ناكۆكيی  دە گۆڕێت 
ملمالنێ لە  نێوان ئە و حيزبانە دا و، ئە مە ش دە بێتە  
هۆی ئە وە ی هە ندێكیان بە رە و چە واشە كاری ببات 
كافركردن،  یە كتر  هۆی  دە بێتە   هە ندێكجاریش  و 
بە  زۆری  زیانی  و  گە ورە یە   بە اڵیە كی  ئە وە ش 

 هە موو جواڵنە وە ی ئیسالمی گە یاندووە .
مێژووە وە   كە  لە   ئە وە یە   ڕیشە ییە كە   كێشە ی 
چونكە   لە  وە حیە وە ،  نە ك  دێن  ئێستا  بە رە و 
گە ڕانە وە  بۆ مێژوو و سە رچاوە  گرتنی گشتی لە  
ملمالنێكانی  بۆ  گە ڕانە وە   هۆی  دە بێتە   مێژووە وە 
ڕابردوو و كوشتنی ئێستا و ئایندە ، ئە مە  لە كاتێكدا 
سە ردە می  بە رە و  وە حییە وە   لە   گرتن  سە رچاوە  
ئێستا ڕێگای پێشكە وتن و گۆڕانكاريی و گە شە و 

بونیاتنانی ئایندە یە .
فیكری  ڕوانگە ی  لە   دە كرێت  ئایا  خاڵ: 
لە نێو یە ك حيزبی  ئیسالمییە وە   جیاڕایی سیاسیی 

ئیسالمیدا هە بێت؟
د. موحسن عە بولحە مید: پێویست وایە  كە  یە ك 
ژیانی لە  ڕوانگە یە كی یە كگرتووە وە   و لە  چوارچێوە ی 
یە ك ڕێكخستندا سە رچاوە  بگرێت، دە كرێت جیاڕایش 
لە  بابە تە  ئیجتیهاديیە كاندا بە پێی كات و جێ بە تایبە ت 
ئە و  چارە سە ری  هە بێت،  سیاسیيە كاندا  پرسە   لە  
پە یڕە وی  و  شە رعيی  پێودانگی  بە پێی  جیاڕاییە ش 
لە  تاوتوێكردنی  پاش  ئە مە ش  بكرێت،  حيزبی 
و  حيزبە دا  ئە و  )سە ركردایە تی(  شورا   ئە نجومە نی 
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بە رە و  و   %51 واتە   پێبهێنرێت،  كۆتایی  بە دە نگدان 
هە ندێك  بكاتە وە ،  یە كالی  دە نگە كان  سە رە وە ی 
لە سە ر  دوو  بە   پێویستی  هە یە   بنە ڕە تیش  جیاڕایی 
سێی دە نگە كانی ئە نجومە نی شورای ئە و حيزبە  هە یە  
بۆ یە كالكردنە وە، هە ر حيزبە  و بە گوێرە ی ئە وە ی لە 
 پە یڕە وی ناوخۆیدا لە سە ری ڕێككە وتوون، پێویست 
وایە  لە  چوارچێوە ی ئە و پە یڕە وە دا جیاڕاییە كە  یان 
كە   كە سە شی  ئە و  بكرێت،  چارە سە ر  ناكۆكیە كە  
دە ست بە بۆچوونە كە ی خۆیە وە  دە گرێت یان ئە وە تا 
ملكە چی بۆچوونی زۆرینە  ببێت یاخود بە شێوە یە كی 

ئاشتیانە  و بە  ئارامی لە  حيزبە كە  بكشێتە وە .
بە و  سە بارە ت  بە ڕێزتان  بۆچونی  خاڵ: 
لە  سە ردە می  ئیسالمی  حوكمڕانی  ئە زموونانە ی 

هاوچە رخدا هە بووە  چییە ؟
د. موحسن عە بولحە مید  : ئە و ئە زموونانە ی كە 
 بووە  و لە سە ر ئە رزی واقیع جێبە جێ كراوە  لە  دوو 
جۆردا خۆی دە بینێتە وە : جۆری یە كە میان وە ك نمونە 
ئە زموونی تاڵیبان كە  لە  ڕوانگە ی پە یامی مە زهە بيی 
و ئیجتیهاداتی مە زهە بیە وە  سە رچاوە ی گرتبوو كە  
ئە وە بوو  نە دە گونجا،  ئە م سە ردە مە دا  بزاڤی  لە گە ڵ 
تووشی پێكدادان بوو لە گە ڵ بە رنامە ی كاری حيزبە  
ئیسالمییە كانی دیكە  و گۆڕا بۆ پێكدادانی خوێناويی 
و دە روازە ی بۆ بیروبۆچوونە توندە  خوێناويیە كانی 
ئە مە ش داگیركرانی  قاعیدە  وااڵ كرد، سە رئە نجامی 

ئە فغانستان و وێرانكاری و خوێنڕژان بوو.
كە   ئێرانە   ئە زموونی  دووە میشیان  جۆری 
سە رچاوە ی  مە زهە بیە وە   ڕوانگە ی  لە   شۆڕشە كە یان 
بنیاتناوە ،  ئە وە   لە سە ر  خۆیان  دە ستوری  و،  گرتووە  
ئیسالمی  ئە زموونێكی  كە   ئە وە ی  لە بری  لە بە رئە وە  
و  خوایی  وە حی  كە  لە گە ڵ  بكات  پە یڕە و  گشتی 
ڕە وشی سە ردە مدا بگونجێت ڕوویكردە  باڵوكردنە وە ی 
ناردنە   پە ردە ی  لە ژێر  سە فە وی  شیعە ی  مە زهە بی 
دە رە وە ی شۆڕش و بە و نەهامە تيیە  خوێناویانە  كۆتایی 

هات كە  لە  عێراق و سوریا و یە مە ن هێنایە  ئارا.
ئە م ئە زموونە ی كە  لە سە ر ئە و مە زهە بە  بنیاتنراوە  

كە  مێژوو و ملمالنێكان دروستیانكردووە  دان بە  هیچ 
لە خۆی،  جگە   نانێت  دیكە دا  ئیسالمی  ئە زموونێكی 
ئە مە ش كارێكی مە ترسیدارە  ناكرێت بە بێ ملمالنێ و 
خوێنڕێژی و بە ریە ككە وتنی مە ترسیدار كۆتایی بێت.

جیهاندا  ئێستای  لە   سە ركە وتوو  ئە زموونێكی 
هە بێت ئە زموونی پارتی دادو گە شە ی مە غربییە  كە  
پێویستی شە رعی )الواجب الشرعي(و جێبە جێكردنی 
هاوچە رخی پێكە وە  كۆكردۆتە وە  ، ئە مە ش لە  ڕێگە ی 
و  دە سە اڵت  بە  دە ستاودە ستكردنی  باوە ڕبوون 
پە نابردن بۆ سندوقە كانی دە نگدان لە  سایە ی ئە و 
ئە زموونی  ڕێككە وتوون.  كە  لە سە ری  دە ستورە ی 
دووە میش ئە زموونی بزووتنە وە ی نهەزە یە  لە  تونس 
ئە ویش لە  ڕێگە ی باوە ڕبوون بە  دە ستاوستكردنی 
دە سە اڵت و دە ستورێك كە  لە سە ری پێكهاتوون و 

پە نابردن بۆ سندوقە كانی دە نگدان.
لە  هە رێمی كوردستانیش ئە وە ندە ی من ئاگادارم 
ئیسالمی  الیە نی  هە رسێ  كاری  لە  ڕوانگە ی 
ئیسالمی(و  )كۆمە ڵی  و  ئیسالمی(  )یە كگرتووی 
كۆتاییان  دوانە ی  كە  ئە م  ئیسالمی(  )بزووتنە وە ی 
چە كیان لە  دژی ڕژێمی بە عس هە ڵگرتبوو، لە  سایە ی 
ڕە وش و گۆڕانكارییە  نوێیە كاندا هە موویان لە  ئێستادا 
بە پێی حیكمە ت و بە  میانڕە وی كە  باوە ڕیان بە  كاری 
پە روە ردە یی و سیاسە تی هێمنانە هە یە ، ئە مە ش  لە  
ڕێی باوە ڕبوونیان بە  دە ستاودە ستكردنی دە سە اڵت 
و  بااڵكان  ئیسالميیە   ئە خالقیاتە   چوارچێوە ی  لە  
لە گە ڵ  خۆیان  لە گە ڵ  لە  هە ڵسوكە وتیان  ئە وە ش 
جگە  لە  خۆیان لە  پارتە  عە لمانیيە كانی ترو داننانیان 
و  دە كە وێتە وە   لێی  سندوقە كانی  ئە نجامە كانی  بە 
مانە وە یان  یاخود  لە  دە سە اڵت  بە شدارییان  پاشان 
بە   گە ل  كاتە ی  ئە و  تا  كاردە كە ن  ئۆپۆزسیۆن  لە  
ڕازی  هاوچە رخ  گشتگیری  ئیسالمی  بە رنامە ی 
هاوچە رخ  سە ردە می  بە رە و  لە وە حییە وە   و  دە بێت 
دێت و ناگە ڕێنە وە  بۆ ملمالنێ مێژووییە كان و زیان 
بە  كۆمە ڵگاكە یان ناگە یە نن و نابنە  مایە ی وروژاندنی 

بابە تە  جێ ناكۆكە كان.
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ڕانانێك بۆ پە رتووكی 

)ئادابی ڕاجیایی لە  ئیسالمدا(

كۆسرە ت ساڵح ئە حمە د

لە   ئیسالميیە كان  زانستە   لە   ماستە ر   .1989 لە دایكبوون 

زیا 2015. خوێندكاری دكتۆرا 
زانكۆی ئیسالمی جیهانیی مالی

ن. دوو كتێبی 
ستا لە  زانكۆی سە الحە دی

زانكۆ. مامۆ
لە  هە مان 

ە  و وتارێكی باڵوكراوە ى هەیە.
د توێژینە و

چاپكراو و چە ن
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ناونیشانی  اإلسالم(،  فی  االختالف  )أدب 
ئە لعە لوانییە .  جابر  تەها  دكتۆر  پە رتووكێكی 
یە كێكە  لە  كتێبە  هزرییە كان كە  لە الیە ن پە یمانگای 
جیهانی فكری ئیسالمی چاپ و باڵوكراوە تە وە . ئە م 
شە ش  لە   پاشە كی  و  پێشە كی  لە   جگە   پە رتووكە  
الپە ڕە یە ،   179 قە بارە كە ی  و  پێكهاتووە   بە ش 
تائێستا چە ند جارێك لە  چاپدراوە تە وە  و بۆ چە ند 
گۆڤاری  ژمارە یە یی  لە م  وە رگێردراوە .  زمانێكیش 
بابە تە كە مان بۆ  خاڵ ڕانانێكی پوختی بۆ دە كە ین. 
چە ند تە وە رێك دابە ش دە كە ین، سە رە تا پوختە یە ك 
سە بارە ت بە  پێشە كی پە رتووكە كە  و دواتر دە چینە  

سە ر تە وە رە  سە رە كیە كانی.
چە ند  لە سە ر  جە خت  نووسە ر  پێشە كیدا  لە  
كە   دە كات  ئە وە   بۆ  ئاماژە   دە كاتە وە ،  ڕاستییە ك 
جۆراوجۆری  دە ردی  دە یان  تووشی  ئوممە ت 
دینداريی و دونیاداری بۆتە وە  كە چی خۆشبە ختانە  
هە ر گوزە ر دە كات. تاكە  پارێزە ری ئە م ئوممە تە ش 
لە  تیاچوون سە رە رایی ئە م هە موو دە ردوكێشە یە  
تە نیا هە بوون و دە ستگرتنە  بە  قورئان و فە رموودە . 
ئاشكرایە ، یە كێك لە  كوشندە ترین دە ردە كانیش 
)االختالف  جیاوازی  و  ڕاجیایی  لە   بریتیيە  
سە رجە م  و  شوێن  گشت  تووشی  كە   والمخالفە (، 
كۆمە ڵگە كان هاتووە ، هە روە ك سە رجە م الیە نە كانی 
هزر، بیروباوە ڕ، تێڕوانین، بۆچوون، سە لیقە ، ئاكار، 
ڕێگاكانی  ژیان،  شێوازە كانی  ڕە وشت،  ڕە فتار، 
ئامانجە   و  هیوا  گوفتار،  شێوە كانی  مامە ڵە كردن، 
دوور و نزیكە كانیشی تووشی گێژاوی ڕق و كینە  
دە ردە   ئە م  سە یری  قوڵی  بە   كە سێك  كردوون. 
كوشندانە  بكات، ڕە نگە  وا تێبگات كە  گشت فە رمان 
لە سە ر  جە خت  ئیسالمدا  لە   ئاینییە كان  ڕێگرییە   و 
بكە نە وە .  پیالنگێری  و  تە ڵە كە   و  بە ربە رە كانی 
لە كاتێك پە یامی ناوازە ی قورئان و فە رموودە  ڕێك 

پێچە وانە ی ئە مە یە . 
بنە ماكانی ئیسالم دوای باوە ڕ لە  هە موو شت 
زیاتر جە ختیان لە سە ر ڕێز و، تە بایی و، برایە تی 

تە وحید  وشە ی  چونكە   كردۆتە وە .  یە كریزی  و 
و  پیرۆزە كان  دە قە   لە   تر  وشە كانی  هە موو  لە  
كراوە تە وە ،  لە سە ر  جە ختی  ئیسالمی  ئە دە بیاتی 
هەروەها  كۆلكە ی هاوبە شی نێوان دە ستە  و تاقم و 
گە النی نێو ئوممە تی ئیسالمی چە ند خاڵێكە ، لە مانە : 
پە یامهێن،  یە ك  خودا،  یە ك  باوە ر،  یە ك  خاوە نی 
و  قسە   یە ك  خاوە ن  پێویستە   بۆیە   ڕووگە ،  یە ك 

یە ك هە ڵوێستیش بین. 
پێشە وە ی  هێنانە   بۆ  هە وڵێكە   پە رتووكە   ئە م 
بابە تانە ی  و  پرس  ئە و  ناو  بۆ  ئیمانی  ڕەهەندی 
ڕێكخستنی  لە پێناو  لە سە رە ،  ڕاجیایی 
لە   شە رعیيانە   بە شێوە یە كی  پە یوە ندییە كانمان 
لە وە دانییە ، كە   بوارە كاندا، چونكە  گومان  هە موو 
مە عریفە مان  ئیسالمی،  جیهانی  وە ك  ئێستادا،  لە  
دە ستخستووە  كە چی ڕە وشتە كە یمان ونكردووە ، 
مە بە ستمان  و  ئامانج  بە اڵم  هە ن  ئامرازە كانمان 
بە ڵگە سازی  و  ملمالنێ  هونەری  ونكردوون. 
و  ئاداب  بە اڵم  دە زانین،  بە چاكی  جیاوازی  و 
تووشی  بۆیە   ونكردوون؛  ڕە وشتە كانیانمان 
ملشكاندن  و  بە ربە رە كانێ  و  ناوە خۆ  خۆخۆری 
بوینە تە وە  كە  ئە نجامە كە ی ژیانێكی پڕ لە  نەهامە تی 
گێڕانە وە ی  ڕێگە ی  لە   قورئان  فاشیالنە يە .  و 
چیرۆكی گە النی ڕابڕدوو پێمان دە ڵێ دووبە رە كی 
لە ناوبە ر و یە كڕیزی سە رخە رە . لە كاتێك ڕاجیایی 
لە  بۆچوون شتێكی سروشتییە  و پە یوە ندیدارە  بە  
پە یوە ندیە كانمان  ناكرێت  كە سییە كان،  جیاوازییە  
بە   بە ڵكو  بە یە ك ڕە نگ و شێواز،  ڕە نگرێژبكرێن 
كارە سات  جوانین.  فرە ڕە نگییە وە   و  جیاوازی 
و  ڕاجیایی  ئە م  كە   دە ستپێدە كات  كاتە   ئە و 
كوشندە   ژهەرێكی  و  نە خۆشی  ببێتە   جیاوازییە  
پیالنلێكگێران  پارچە پارچە يی و  كە  خۆخۆريی و 
و ملشكاندن بە رهە م بێنێت. كار گە یشتۆتە  ئە وە ی 
بە شێك لە  مسوڵمانان بتپە رست بە  ڕاستتر بزانن 
لە  مسوڵمانە كە ی بە رامبە ری كە  ڕاجیایی لە سە ر 
بۆچونێك یان بابە تێكی فە رعی فیقهی لە گە ڵ هە یە ، 
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ئە مە ش جگە  لە  كارە ساتێكی گە ورە  هیچی تر نییە . 
ڕاجیایی  جۆرە كانی  كوشندە ترین  لە   یە كێك 
)اختالف  گە مژانە «  »ڕاجیایی  لە   بریتییە  
االهوج( ئە میش بریتییە  لە  ڕاجیاییە ك كە  گشت 
پرە نسیپ و بنە ما نە گۆڕە كانی ئیسالم لە  بیری 
گێژاوی  دە یخاتە   و  دە باتە وە   خاوە نە كە ی 
هاوسە نگی،  ونكردنی  دیدڵێڵی،  كوێرە وە ريی، 
و  فاسقكردن  كافركردن،  بۆ  دە ستبردن 
بوو  ئە مە ش  هە ر  بە رامبە ر.  تۆمە تباركردنی 
فیقهىيە كانی  قوتابخانە    ڕابە رانی  بە رهە می 
لە سە ر دە ستی شوێنكە وتە كانیانی بە بادا، كاتێك 
سیاسی  دە مارگیری  و  هزريی  حيزبایە تی  كە  
لە  ڕێگە ی ملبادانی دە قە  پیرۆزە كانی قورئان و 
فە رموودە  هاتە كایە وە ، بە شێوە یە ك هە ر دە قێك 
لە  گە ڵ ئارە زوو و بۆچوونی ئە وان نەهاتایە تە وە  
بە ر تە ئویلكردن و تۆمە تی هە ڵوە شانە وە  )نسخ( 
دە كە وتن، سە رە نجام كار گە یشتە  ئە وە ی پە ندە  
كرداری  بە   نە فامی  سە ردە می  بە ناوبانگە كە ی 
زیندوكرایە وە  كە  دە ڵێت: )درۆزنە كە ی ڕە بیعە  لە  
ڕاستگۆكە ی مضر چاكترە  = كذاب ربيعة أفضل 

من صادق مضر(. 
چاكە كانمان  پێشینە   ئاماژە پێكردنە ،  شیاوی 
نە بۆتە   بە اڵم  هە بوو،  لە نێودا  بە كردە یی  ڕاجیاییان 
هۆكاری لێكترازان و دووبە رە كی، ئە وان جیاوازبوون 
لە ژێر  تا  بە اڵم یە كگرتوو بوون. جیهانی ئیسالمی 
هە ژموونی قورئان و فە رموودە دا بوو یە ك جە ستە  
و  واڵت  هە شتا  بۆ  حە فتا  لە   ئێستا  كە چی  بوو، 
واڵتۆچكە  زیاترە ، ئە گە رچی هە مووان بانگە واز بۆ 
یە كبوون دە كە ن، بە اڵم كارگە یشتۆتە  ئە وە ی یە ك 

واڵت بە سە ر چە ند كیان دابە ش بووە . 
بوونی  هۆكار  بە بێ  دیاردە یە ك  و  كێشە   هیچ 
تە نگ  بە رهە مهێنە ری  قە یران  هە میشە   نییە ، 
یە كتر  كێشە ی  چە رمە سە رییە ،  و  چە ڵە مە   و 
بە رهە می  ڕاجیایی  بە   داننە نان  و   قبوڵنە كردن 
مسوڵمانان  سە رە كی  قە یرانی  هزرە.  قە یرانی 

تە نگە وەهاتنی  لە   كێشە مان  هزرە،  قە یرانی 
ڕابە رایە تی  فە رموودە   و  قورئان  تا  ئینتمایە ، 
یە كریزی  و  یە كبوون  دە كرد،  ئوممە تیان  هزری  
لە كاتێكدا  كێشابوو،  كۆمە ڵگە دا  بە سە ر  باڵی 
بە كە می  ژیانیش  سە رە كیە كانی  پێداویستییە  
یە كبوونە   ئە م  هێشتا  نە بوون،  بە ردە ست  نە بێت 
ڕێگە ی بە  دابە شبوون نە دە دا و قە رە بووی كە می 
ئە مڕۆ  بە پێچە وانە ی  دە كردە وە ،  پێداویستییە كانی 
مسوڵمانان لە  كااڵیان كە م نییە  و لە  كولە مە رگی 
ناژين، بە ڵكو بە رهە م و ماددە ی خاویشیان زۆرە ، 
لە   بە كاربە رە كانن  گە لە   پێشە وە ی  لە پێشی  كە چی 
ئامرازە كانی  و  هزر  بە شی  هە ردوو  ئاستی  سە ر 
و  لێونبووە   گە ورە یان  پرۆژە ی  ژیان. سە رە نجام 
ژێرخانی هزریان تووشی داڕمان و كێشە  هاتووە . 
هیچ دە رچە یە كیش بۆ چارە سە ری ئە م كێشە یە  نیە  
جگە  لە  چارە سە ركردنی ڕیشە كانی كێشە ی هزريی 
و چاكسازی لە  میتۆدە كانی بیركردنە وە ، هە ردە بێت 
و  بكرێت  عە قڵ  بونیادی  بۆ   داڕشتنە وە   دوبارە  
دابرێژرێتە وە ،  گرنگتر  و  گرنگ  پلیكانە ی  دوبارە  
ئە مە ش تە نیا لە  ڕێگە ی گە ڕانە وە  و دە ستگرتن بە  

قورئان و فە رموودە  بە دیدێت. 
بۆ  ڕێسا  و  چوارچێوە   دانانی  بە   هەروەها 
و  هزر  ڕێرە وی  دە ستە بە ری  و  دانبە خۆداگرتن 
مە عریفە   ڕە وشت،  و  زانست  بە یە كبە ستنە وە ی 
پە رە دان  هەروەها  بە یە كترە وە .  ئادابە كانی  و 
لە سە ر  جە خت  لێكۆڵینە وانە ی  و  توێژینە وە   بە و 
دە بە ن  دە ست  و  دە كە نە وە   ئوممە ت   یە كبوونی  
ئامانجە   هاوبە شكان،  كۆلكە   زە قكردنی  بۆ 
و  دە ستنیشانكردن  بە رە كان،  یە كخستنی  بااڵكان، 
ڕێكخستنی  و  ڕێگە   مە شخە ڵە كانی  داگیرساندنی 

هە نگاوە كان.
شە ش  بۆ  پە رتووكە كە   ناوە ڕۆكی  دواتر 
تە وە ری سە رە كی دابە ش دە كات، پوختە كە یان بە م 

شێوە یە ی خوارە وە یە .
تە وە ری یە كە م: ڕونكردنە وە ی هە قیقە تی 
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ڕاجیایی و بابە تە  پە یوە ندیدارە كان:
و  پێناسە   لە سە ر  سە رە تا  تە وە رە دا  لە م 
ڕوونكردنە وە ی ناوە ڕۆكی چە ند چە مكێكی سە رە كی 
زانستی  و  جیاوازيی  ڕاجیایی،  وە ك:  دە وە ستێت، 
جیاوازیبوون. نووسە ر پێیوایە ، ڕاجیایی )االختالف 
و المخالفە ( بریتییە  لە  گرتنە بە ری ڕێگە یە كی جیاواز 
لە  ئە وانی تر، لە  گوفتار یان كردار. ناكۆكی )الخالف( 
فراوانترە  لە  دژیە كبوون )ضد(، چونكە  دژیە كە كان 
ناكۆكیە ك  هە موو  لە كاتێك  جیاوازن،  هە میشە  
دژیە كی نییە ، بۆیە  دە گونجێت )الخالف و االختالف( 
بۆچوون،   گوفتار،  لە   جیاوازی  و  ناكۆكی  بە  
زانستی  بكرێت.  پێناسە   هە ڵوێست  یان  شێواز، 
ناكۆكی )علم الخالف( بریتییە  لە و زانستە ی كە  لە 
لە الیە ن  زانایە ك،  بە رهە می  دە توانرێت   ڕێگە یە وە  
بۆچوونی  و  بپارێزرێت  شوێنكە وتووە كانییە وە ، 
جیاوازی بە رامبە رە كە ی بڕوخێنرێت، بێ گە ڕانە وە  
چونكە   دیاریكراو،  بە ڵگە یە كی  بە   پشتبە ستن  و 
ئە گە ر پشت بە  بە ڵگە  بە سترا و بە ڵگە  هێنانە وە  هاتە  
ئاراوە  ئە وە  بابە تە كە  دە چێتە  چوارچێوە ی ئیجتهاد 
هە ژمار  ئوسوڵی  موجتهەیدی  بە   بكە رە كە ی  و 
جیاوازیین  سە رقاڵی  ئە وانە ی  لە كاتێك  دە كرێت، 
كاریان بە  دە ق و بە ڵگە  فقهییە كان نییە ، بگرە  تە نیا 
دە ست بە  قسە  و بۆچوونی پێشە واكانیان دە گرن 
بە دواگە ڕان،  لێكۆڵینە وە  و  بێ  دە زانن  بە ڕاستی  و 
توانای  كە سانە   جۆرە   ئە م  بنچینە دا  لە   چونكە  

ساغكردنە وە  و لێكۆڵینە وە یان نیە . 
جە دە ل  زانستی  و  جە دە ل  لە   باس  دواتر 
چە مكی  پێكهاتە ی  لە سە ر  هەروەها  دە كات، 
)الشقاق( دە وە ستێت. كە  لە  دیدی ئە ودا بریتییە  لە  
مكوڕبوونی هە ر الیە ك لە سە ر سە پاندنی بۆچوونی 
خۆی، نە وە ك دە رخستنی هە ق و ڕاستی، دە رە نجام 

ناگە ن بە  هیچ لە یە ك تێگە یشتنێك. 
دواتر نووسە ر باس لە  قبوڵكراو و قبوڵنە كراو 
دە كات لە  بابە تە كانی جیاوازيی و ڕاجیایی. هە ندێ 
كە   ڕوو  دە خاتە   پە سە ند  ڕاجیایی  لە  سوودە كانی 

گرنگترینیان ئە مانە ن: دە رخستنی سە رجە م ئاماژە ی 
دە قە كان، وە رزشی هزر و فراوانكردنی ئاسۆكانی 
چارە یە ك  ڕێگە   لە   زیاد  دۆزینە وە ی  بیركردنە وە ، 
بۆ هە ر كێشە یە ك، ئە مانە ش بە  هاوڕێیە تی نیازی 
بە رهە م  دە رنە چوون  ڕە وشت  و  لە  سنور  و  پاك 
دێت، بە پێچە وانە وە  جگە  لە  تە فرە قە  و خراپە كاری 
ڕاجیایی شتێكی تر بە رهە م ناهێنێت. ئینجا لە سە ر 
پاڵنە رە كان  ڕوانگە ی  لە   ناكۆكی  جۆرە كانی 
سە رە كی  پاڵنە ری  سێ  بە سە ر  و  دە وە ستێت 

دابە شیان دە كات، كە  ئە مانە ن:
ئارە زوو  و  هە وە س  لە   هە ڵقواڵو  ناكۆكی  أ/ 
خۆپە رستی  چونكە   ناپە سە ندە ،  هە میشە   كە  
ڕێگە یە وە   چە ند  لە   دە ردە خات.  خاوە نە كە ی 
دە زانرێت كە  جیاوازی پاڵنە ری ئارە زووی لە  پشتە ، 
لە وانە : ڕێگا دە رە كیە كان و ناوە كیە كان، یە كە میان 
و  قورئان  لە گە ڵ  بۆچوون  پێچە وانە بوونی  وە ك 
فە رموودە  و عە قڵی دروست، دووە میان: لە  ڕێگە ی 
ئاشكراكردنی دیوی شاراوە ی بۆچوونە كە ، هۆكاری 
سە رهە ڵدانی و، كاریگە ری بارودۆخ لە سە ر خاوە ن 
بۆچوون، زۆربە ی جاریش ناوە ڕۆكی بۆچوونە كە  
ئاماژە ی جۆراوجۆری لێدە خوێنرێتە وە  كە  ئە شێت 
بۆچونە كە   پشت  ڕاستە قینە ی  پاڵنە ری  ڕێگە یە   لە  
و  ڕاڕایی  هە ركات  هەروەها  بكە ین،  دە ستنیشان 
دوودڵيی و ناجێگیری بە  ڕاجياوازە كە وە  دیاربوو، 
لە  هە وە س  لە سە ر هە ڵقواڵنی بۆچوونە كە   بە ڵگە یە  

و ئارە زووە وە .
ب/ ناكۆكی هە ڵقواڵو لە  هە ق و ڕاستی: بریتییە  
لە وە ی زانست و ژیريی و باوە ڕ پاڵپشتی بۆچوونە  
جیاوازە كە  بكات، ناكۆكی باوە ڕداران لە گە ڵ ئەهلی 
كوفر و دووڕوويی و ماركسیە ت ....هتد بە  نموونە ، 
كە  پێویستە  هە موو مسوڵمانێك پە یڕە وی لێبكات. 

لۆمە كردن:  و  ستایش  نێوان  لە   ناكۆكی  ج/ 
كە   الوە كیە كان  شتە   لە سە ر  ناكۆكی  لە   بریتییە  
لە سە ر  جیاوازی  وە ك  هە ڵدە گرێت،  ڕاجیایی 
ڕشانە وە ،  و  خوێن  بە   شكان  دە ستنوێژ  حوكمی 
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ناكۆكییە   جۆرە   ئە م  دە نگ...هتد.  بە   ئامین  وتنی 
بە   زانست  تێكە ڵكردنی  و  هە ڵخلیسكان  شیاوی 
گومان، ڕاجح بە  مە رجوح، ڕە تكراوە  بە  وە رگیراو..

هتد، ئە مە ش تە نیا لە  ڕێگە ی بەکارهێنانی كۆمە ڵێك 
بە پێچە وانە وە   و  یە كالنابێتە وە   نە بێت  یاساوە  
هە وڵدان بە  یە كالكردنە وە ی پرسە كە  لە  دە رە وە ی 
ئە م یاسا و ڕێسایانە  دە كە وێتە  خانە ی پاشاگە ردانی 
لە سە رە وە   كە   ئە لیف  خاڵی  سە ر  دە چێتە وە   و 
باسكرا. لە  بڕگە كانی ئە م تە وە رە دا، نووسە ر چە ند 
لە سە ر ڕاجیایی دە گوازێتە وە  و  زانایان  قسە یە كی 

شیكاریان دە كات.

تە وە ری دووە م: 
مێژووی ڕاجیایی و پە رە سە ندنی:

سە ر  دە خاتە   تیشك  تە وە رە دا  لە م  نووسە ر 
لە  هاوەاڵن  ڕاجیایی  لە   ڕاجیایی،  مێژووی 
 سە ردە می پە یامهێنە وە )د.خ(- دە ستپێدە كات، ئاماژە  
هۆكارە كە ی  دواتر  دە كات،  نموونە یە ك  چە ند  بە  
تە ئویلیش  تە ئویل،  ئە نجامدانی  بۆ  دە گێرێتە وە  
نزیك،  تە ئویلی  دە كات:  دابە ش  بە ش  سێ  بە سە ر 
تە ئویلی دوور، تە ئویلیی مستە بعە د. جۆری یە كە م 
ڕێگە ی  لە   دووە م  و  دە گا  پێی  زانا  بە سانايی 
جۆری  بە اڵم  دە درێـت،  ئە نجام  بە ڵگە وە   و  قە رینە  
ناوە شێتە وە   دە قە كە   لە   شێوە یە ك  بەهیچ  سێیە م 
كە  مانایە كی لە م شێوە یە  بە دە ستە وە  بدات. دواتر 
كە مێك  و  دە وە ستێت  تە ئویل  ڕێساكانی  سە ر  لە  
باس لە  موجتەهیدە كانی هاوەاڵن دە كات. هەروەها 

بە   ڕاجیایی  و  جیاوازی  لە   پە یامهێن  هۆشداری 
و  بەهێزترین  وایە   پێی  و  دە كات  هە ژمار  گرنگ 
لە خۆگرتنی  ئوممە ت  مانە وە ی  خاڵی  كاریگە رترین 
ئاژاوە   بۆ  سە ركێشانی  لە   بە رگرتنە   و  ڕاجیاییە  
ئادابە كانی  لە   باس  دواتر  یە كریزی.  تێكدانی  و 
چە ند  لە   كە   پە یامهێن،  لە  چاخی  دە كات  ڕاجیایی 
شتێك خۆی دە بینییە وە ، لە وانە : تا كرابوایە  خۆیان 
لە  ڕاجیایی دە پاراست، گە ڕانە وە  بۆ سە ر دە قە كانی 
حوكمی  بە   تە سلیمبوون  فە رموودە ،  و  قورئان 
حوكمی  دە ستنیشانكردنی  پە یامهێن،  و  خودا 
و  خۆپارێزيی  پە یامهێن،  خودی  لە الیە ن  دروست 
دووركە وتنە وە  لە  هە وە س، خۆدورگرتن لە  قسە ی 
توند و ناشرین، دە رنە چوون لە  بابە ت و، ڕێزگرتنی 

بە رامبە ر و، گە ڕان بە دوای هە ق و ڕاستی. 
هاوەاڵن  لە  سە ردە می  ڕاجیایی  لە   باس  دواتر 
دە كات، هە ر لە  ڕاجیایی لە  سە ر هە قیقە تی مردنی 
دە ستنیشانكردنی  ناشتنە كە ی،  شوێنی  پە یامهێن، 
و  نە دە ران  زە كات  لە گە ڵ  شە ڕكردن  جێنشین، 
هە ندێ بابە تی تری  فیقهى. دواتر نموونە  بە  ڕاجیایی 
نێوان هاوە ڵە  دیارە كان دەهێنێتە وە ، وە ك ڕاجیایی 
نێوان: عومە ر و عە لی، عومە ر و عە بدوڵاڵی كوری 
سابت  كوری  زە یدی  و  عە باس  ئیبن  مە سعود، 
لە   باس  دواتر  بێت(.  هە موویان  لە   خودا  )ڕە زای 
چوار  سە ردە می  لە   دە كات  ڕاجیایی  سیماكانی 
جێنشینە كە ، كە  گرنگترینیان ئە مانە ن: كە مكردنە وە ی 
ڕاجیایی تا بكرێت، داننان بە  هە ڵە  و ملكە چ بوون بۆ 
هە ق دوای ڕوونبوونە وە  و سە لماندنی، پاراستنی 

قورئان لە  ڕێگە ی گێڕانە وە ی چیرۆكی گە النی 
ڕابڕدوو پێمان دە ڵێ دووبە رە كی لە ناوبە ر و 

یە كڕیزی سە رخە رە 

;
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لە   ڕاجیایی  لە   خۆدورگرتن  تە بایی،  و  برایە تی 
لە   ڕاجیایی  لە سە ر  دواتر  بیروباوە ڕ.  بابە تە كانی 

سە ردە می تابعین و سیماكانی دە وستێت. 
ڕاجیایی  لە سە ر  دە كات  قسە یە ك  چە ند  ئینجا 
كاریگە رییە كانی  و  ئیسالم  مێژووی  سە رە تای  لە  
ڕاجیایی سیاسی لە سە ر جیاوازییە  بیروباوە ڕيی و 
سیاسییە كانی  جیاوازییە   پێیوایە ،  ئە و  فیقهیە كاندا. 
پێشە وا  شەهیدكردنی  و،  جێنشینە كان  چاخی 
جێنشینی  ناوە ندی  گواستنە وە ی  و  عوسمان 
و  ڕووداو  و،  بۆ شام  دواتر  كوفە ،  بۆ  مە دینە   لە  
چە ند  بابە تانە وە ،  ئە م  پە یوە ندیدارە كانی  لێكە وتە  
شتێكی تریان هێنایە  ناو ڕاجیایی كە  لە  دە رە وە ی 
بارودۆخی سیاسیی  بوون، دواتر  بابە تە كە   چە قی 
و ئۆپۆزسیۆن بوون بە تایبە ت لە  بە سرە  و كوفە ی 
ژینگە یە كی  شیعە گە رێتی  دروستبوونی  و  عێڕاق 
بۆ كارلێكردنی هزری سیاسی  بە پیتی دروستكرد 
و  ئاڵۆزيی  هە ناردە كردنی  و  ئاڵۆزبوون  و 
دە رە نجامە كە شی  تر.  شوێنە كانی  بۆ  دوبە رە كی 
وە ك  تاقمی  دە یان  دە ركە وتنی  لە   بوو  بریتی 
هە ڵبە ستنی  خە واریج...،  موعتە زیلە ،  جهەمییە كان، 
بە   چیرۆك  كۆمە ڵێك  هە ڵبە ستنی  فە رموودە ، 
كینە ،  و  ڕق  باڵوكردنە وە ی  سیاسیی،  پاڵنە ری 
دروستبوونی بە ربە رە كانی لە  نێوان عێراقیيە كان و 
حیجازییە كان و دە ركە وتنی دە یان بابە تی فیقهی و 
دانانی كۆمە ڵێك كۆت و بە ند و مە رج بۆ وە رگرتنی 
فە رموودە ... دواتر ڕاجیایی لە  زۆرێك لە  بابە تە كان 
لە  نێوان هە ر دوو قوتابخانە ی كوفی و بە سریيە كان 
تر  لە الیە كی  حیجازییە كان  و  عێراقيی  و  لە الیە ك 
ڕوبە ڕوبوونە وە   و  ڕە خنە كاريی  بوو،  دروست 
ئە م  شوێنكە وتە ی  و  قوتابی  و  ڕابە ر  نێوان  لە  
ئە مانە   هە موو  سە رە ڕایی  ڕوویدا.  قوتابخانانە  
هێشتا پابە ندبوون بە  ئادابە كانی گفتوگۆ، برایە تی، 
ڕێزگرتن لە  بۆچوونی بە رامبە ر و قبوڵكردنی ڕایی 
جیاواز بە  نە گۆڕی مایە وە . ئە وە ی مێژوونووسان 
دە یگێرنە وە  لە  دڵڕە قی و تۆمە تباركردنی بە رامبە ر، 

تە نیا لە  نێوان تاقمە  عە قیدە ییە كان بووە  و لە سە ر 
بۆیە   بیروباوە ڕ،  بە   بووە   پە یوە ندیدار  بابە تە كانی 
سە ریكێشاوە  بۆ تۆمە تباركردنی بە رامبە ر بە  كوفر 

یان فیسق یان بیدعە چێتی.

تە وە ری سێییە م: 
جیاوازی میتۆدی پێشە وایان لە  
هە ڵێنجانی حوكمە  فقهییە كان:

لە سە ر   جە خت  نووسە ر  تە وە رە دا   لە م 
دە كات.  فیقهی  ڕاجیایی  بە   پە یوە ست  بابە تگە لێكی 
سە رە تا بە  شیكاری پە یكە ری هە ڕە می مە زهە بە كان 
فقهییە كان  مە زهە بە   پێیوایە ،  ئە و  و  دە ستپێدە كات 
سە ریانهە ڵدا  تابعین  و  هاوەاڵن  چاخی  دوای  كە  
هە موویان  كە   بووە ،  مە زهە ب  سیانزە   ژمارە یان 
تە نیا  بە اڵم  هە ژماركراون،  سوونە   ئەهلى  بە  
نوسراوە تە وە ،  دانە یان  نۆ  یان  هە شت  بە رهە می 
دە كرێت  پاشماوە كانیان  و  بە رهە م  ڕێگە ی  لە   كە  
بە كورتی  دواتر  دە ستنیشانبكرێن،  میتۆدە كانیان 
دە كات.  جیاوازە كانیان  میتۆدییە   خاڵە   لە   باس 
میتۆدی  پێكهاتە ی  لە   باس  پوختی  بە   هەروەها 
دە كات،  ئە م ڕۆژگارە   زیندووە كە ی  مە زهە بە   پێنج 
كە  ئە مانە ن: حە نە فی، مالیكی، شافیعی، حە نبە لی و 
زاەیری.  دواتر كۆمێنتێك لە سە ر جیاوازی نێوانیان 

دە نوسێت و دە ڵێت:
ئوسوڵیە كانی  بنچینە   زۆربە ی  »لە ڕاستیدا 
كە   بنچینانە ی  لە و  بریتین  پێشە واكان،  بۆ  پاڵدراو 
بیناكراون–أصول  وتە كانیان  لە سە ر  بنچینە دا  لە  
مخرجە  علی أقوالەم، كە  ناتوانرێت بسە لمێنرێن كە  
ئە و  ئوسوڵیانە   بنچینە   ئە و  ڕاستە قینە ی  خاوە نی 
بۆیە   ناسێنراون.  خاوە نیان  وە ك  كە   پێشە وایانە ن 
لە خۆكردن  زۆر  بە رگریلێكردن،  دە ستپێوە گرتن، 
وە اڵمدانە وە ی  و  ڕە خنە لێگرتن  ڕە تكردنە وە ی  بۆ 
و  بازاڕە   بە و  سە رقاڵبوون  بە رامبە رە كانیان، 
گشتی  فە رموودە ،  و  قورئان  لە   دوركە وتنە وە  
جیاوازییە   و  ڕاجیایی  ئە و  لێكە وتە ی  لە   بریتییە  
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مە بە ستیان  پێشە واكان  هە رگیز  كە   نە شیاوە ی 
نە بووە ، سە رە نجام پاشینە كان شتە  گرنگە كانیان لە  
ئوممە ت دورخستە وە  و سە رقاڵیان كردن بە  شتی 
لە   بە م ڕۆژە  گە یاند  ئوممە تیان  تا  پوچ و الوە كی 

گە وزین و داڕمان«.

تە وە ری چوارە م: هۆكارە كانی ڕاجیایی و 
پە رە سە ندنیان:

هۆكارە كانی  گرنگترین  پێیوایە ،  نووسە ر 
سە ردە می  تا  پە یامهێن-  سە ردە می  لە   ڕاجیایی 
لە  سرووشتیبوونی ڕاجیایی و  بریتییە   فە قیهە كان 
و  پێكهاتە ی هزريی  و  لە گە ڵ سروشت  هاتنە وە ی 
ئاماژە  دە كات بۆ ئە م  عە قڵی مرۆڤە كان، هەروەها 
ڕاجیایی  كە   دانماننا  ئە گە ر  دە نوسێت،  و  پرسە  
دە رە نجامی  و،  سروشتییە   و  ئاسایی  شتێكی 
مرۆڤە كانە ،  عە قڵی  و  تێگە یشتن  و،  هزر  جیاوازی 
دە بێت دانیش بە وە  بنێین كە  لە  سە ردە می پە یامهێن 
و چوار جێنشینە  بە ڕێزە كە  بە  كرداری ڕوویداوە ، 
ڕاستییە   ئە م  سە ردە مانیش  ئە و  ڕووداوگە لێكی 

پشتراست دە كە نە وە .
دواتر لە سە ر پرسی جیاوازی نێوان چە مكە كانی 
ڕاجیایی و ناكۆكی )االختالف والخالف( دە وە ستێت، 
تێدا  خاڵی  دوو  جیاوازییە ك  هە ر  پێیوایە :  ئە و 
بێتە دی بریتییە  لە  ڕاجیایی، بە پێچە وانە وە  ناكۆكییە ، 
یە كە میان: هە ردووال بە ڵگە یە كیان بە دە ستە وە  بێت 
و پشتی پێببە ستن، چونكە  هە ركات الیە نێك بە ڵگە ی 
دووە م:  دە بێت.  براوە   بە ڵگە   خاوە ن  ئیدی  نە بوو، 
نابێت وە رگرتن و چوونە سە ر بۆچوونی بە رامبە ر 
ئە مە   هە ركات  هە ژماربكرێت،  ئە ستە م  و  بڤە   بە  
ڕوویدا، لە  بنچینە وە  بابە تە كە  شیاوی گفتوگۆكردن 
نییە ، چونكە  لە  ڕاجیایی چۆتە  دە رە وە . بۆیە  ڕاجیایی 
یە كێكە  لە  سیماكانی ژیرمە ندی و كۆشش، زۆربە ی 
لۆژیكین،  و  میتۆديی  هۆكارە كانیشی  و  ڕێگا  كات 
بە دیدێن،  تێدا  سە رە وە ی  خاڵە ی  دوو  ئە م  بۆیە  
بە پێچە وانە وە  ناكۆكی یە كێكە  لە  سیماكانی پێداگری 

بكوژی  هۆكارە كانی  هە وە سبازی،  و  گرژيی  و 
بابە تی بوونن، بۆیە  ناپە سە ندە  و پێویستە  هە وڵی 

بنبڕكردنی بدرێت.
نێوان  لە   ڕاجیایی  هۆكارە كانی  لە   باس  دواتر 
لە مانە ی خوارە وە   دە كات، گرنگترینیان  فە قیهە كان 

كورت دە كاتە وە : 
هۆكارە  زمانە وانيیە كان، هۆكارە كانی پە یوە ست 
لە سە ر  ڕاجیایی  فە رموودە كان،  گێڕانە وە ی  بە  
ڕاجیایی  لێوە رگیراوە كانی،  و  فە رموودە   واتای 
و  ئوسوڵیيە كان  ڕێسا  جیاوازی  دە رە نجامی  لە  
بە م  فیقهيیە كان.  حوكمە   هە ڵێنجانی  ڕێساكانی 

بڕگە یە  كۆتایی بە  تە وە ری چوارە م دێنێت.

تە وە ری پێنجە م: مە شخە ڵە كانی ڕاجیایی 
لە  نێوان پێشە وایان و ئادابە كانی:

هە بووە ،  ڕاجیاییان  شت  لە  زۆر  فە قیهە كان 
ئە م ڕاجیاییە ش تا ئە و شوێنە ی گە یشتۆتە  لێواری 
بریتی  یە كڕیزی  لە تكردنی  و  هە وە س  و  ناكۆكی 
لە سە ر  مانە وە   و  قبوڵكراو  ڕاجیاییە كی  لە   بووە  
لە   فە قیهە كان  لە   بە شێك  هە وڵە كانی  ەیدایە ت. 
لە   لە  جە ختكردنە وە   لێكۆڵینە وە كانیان بریتی بووە  
بۆچوونە   ڕاستكردنە وە ی  و،  دروست  بۆچوونی 
هە ڵە كان و، داوای لێخۆشبوون بۆ خاوە نە كانیان و 
پێبردنی گومانی باش. لە  هە رشوێنێكیش پێویست 
بە رامبە رە كە یان  بۆچوونی  بێسڵە مینە وە   بوبێت 
وە رگرتووە  و بە پێچە وانە ی بۆچوونی مە زهە بە كە یان 
كاریان كردووە . دواتر نووسە ر ئاماژە  بۆ كۆمە ڵێك 
لە یسی  پە یامە كە ی  گرنگتریان  و  دە كات  نموونە  
نایابترین  بە   و  مالیك  پێشە وا  بۆ  سە عدە   كوڕی 
لە یس  تیاییدا  كە   دە ناسێنێت،  ڕاجیایی  نموونە ی 
بە جوانترین شێوازی زانستی سە رنجە كانی لە سە ر 
پێشە وا  لە گە ڵ  جیاوازە كانی  بۆچوونە   لە   بە شێك 
ئادابە كانی  بە   نموونە   پاشان  ڕوو.  دە خاتە   مالیك 
وە ك:  ڕوو،  دە خاتە   فە قیهە كان  نێوان  لە   ڕاجیایی 
حە سە ن  كوڕی  محە مە دی  مالیك،  و  حە نیفە   ئە بو 
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حە سە ن،  كوڕی  محە مە دی  و  شافیعی  مالیك،  و 
ئیبن  شافیعی،  و  مالیك  عویە ینە ،  ئیبن  و  مالیك 
لە  قسە ی زانایان  حە نبە ل و مالیك. دواتر هە ندێ 
لە سە ر ئە بو حە نیفە  و شافیعی دە گوازێتە وە ، پاشان 
چە ند قسە یە ك لە سە ر پە یوە ندی نێوان ئە حمە د و 

شافیعیش دە كات.

تە وە ری شە شە م و كۆتایی: ناكۆكی 
)الخالف(- لە  سە دە كانی دواتر و ئادابە كانی:

بە ر لە  سە دە ی چوارە م ئیجتیهاد و هە ڵێنجانی 
تایبە ت  سە رە كیە كان  سە رچاوە   لە   حوكمە كان 
دواتر  بوو،  بە ردە وام  فە رموودە   و  قورئان 
دە ستگرتن بە  تە قلید و، چە قبە ستوويی ئیجتهاد و، 
بووە   النە دانی  لێ  و  مە زهە ب  بە یە ك  پابە ندبوون 
دیاردە . دوای سە دە ی چوارە م لێكە وتە كانی دابڕانی 
سیاسی  ڕابە رانی  و  هزریيە كان  ڕابە رە   نێوان 
بە تە واوە تی دە ركە وتن،   فیقهى گریمانە یی دە ستی 
بە سە ر عە قڵی مسوڵماناندا گرت، بە م هۆیە وە  عە قڵ 
بابە تە   زۆربە ی  دوركە وتە وە ،  ژیان  واقیعی  لە  
بابە تە   و  فیقهە   ئە م  دە رە نجامی  وە ك  فقهییە كان 
بە تە واوی  فیقە  ئامانجی  لە دایكبوون.  ڕاجیاییە كان 
وە اڵمدانە وە ی  لە بری  هات،  بە سە ردا  گۆڕانی 
داخوازییە كانی خە ڵك و ڕێكخسنی ژیانییان بوو بە  
ئامرازێك بۆ بیانوو هێنانە وە  و شە رعاندنی ئە مری 
كارگە یشتە   دە سە اڵتداران،  و  دە سە اڵت  بۆ  واقیع 
ئە وی  الی  و  حە اڵڵ  فە قیهێك  الی  كارێك  ئە وە ی 
ئە م  بۆ  نوێ  دە روازە ی  چە ندین  بوو،  حە رام  تر 

واقیعە  نە خوازراوە  كرانە وە ، تا كار گە یشتە  ئە وە ی 
و  دە رچە   ناونیشانی  لە ژێر  فیقهى  دە روازە یە كی  
تە نانە ت  بنرێت،  بونیاد  والحیل(  )المخارج  تە ڵە كە  
ئاسۆ فراوانی  بە   لە و دە روازە یە   شارە زایی زیاتر 

هە ژماردە كرا.
چارە نووسی  دە رە نجامە كانی:  و  تە قلید 
نە شیاو  كە سی  كۆمە ڵێك  دە ستی  كە وتە   ئیجتیهاد 
دە قە كانیان  ملی  فە رمانڕە وا  هە وە سی  بە   كە  
تە نگە تاوبوون  دڵسۆزان  و  چاكسازە كان  بادە دا، 
بۆ چارە سە ری دۆخە كە  و پاراستنی دین و ژینی 
دە رچە یە كی  تە قلید  بە   دە ستگرتن  لە   جگە   خە ڵك، 
چ  دۆخە ،  لە و  ڕزگاربوون  بۆ  نە دۆزیە وە   تریان 
كارە ساتێك بووە  كە  تاكە  دە رچە ی دۆخە كە  تە قلید 
لە   خە ڵكیان  متمانە ی  زاناكان  زۆربە ی  بوبێت؟!. 
سە ر  گە ڕانە وە   بە ناچاری  خە ڵك  بۆیە   دە ستدا، 
متمانە یان  تە نانە ت  پێشین،  زانایانی  بۆچوونی 
هاوتای  مە گە ر  نە بوو  دادوە رێك  هیچ  حوكمی  بە  
فە توای یە كێك لە  چوار پێشە واكە  بوایە . سە رە نجام 
ئیمامی حە رە مین فە توای پێویستیيە تی تە قلیدی بۆ 
ئیبن صە الحی شارە زووریش  و،  ئاساییدا  خە ڵكی 
زانایان  ڕووی  بە   ئیجتیهادی  دە رگای  داخستنی 
گێژاوی  كە وتە   ئوممە ت   و،   زانی  پێویست  بە  
چە قبە ستن و تە قلید و، هزر لە  جوڵە  كە وت و، داری 
ئیجتهاد بە  زڕ و نە زۆك هە ژماركرا و، نە زانی و 
كێشا،  ئیسالمی  كۆمە ڵگە ی  بە سە ر  باڵی  ئاژاوە  
بیدعە سازی  و،  پە ڵیت  و  هە ڵیت  و،  دواتر خورافە  
ئیسالمی  سە ریهە ڵدا و، دە رگای ڕووخانی ژیاری 

مە زهە بە  فقهییە كان كە  دوای چاخی 
هاوە اڵن و تابعین سە ریانهە ڵدا ژمارە یان 

سیانزە  مە زهە ب بووە 

;
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بە  ڕووی دوژمنان كرایە وە .

بە   دواییدا:  سە ردە مانی  لە   ئوممە ت  باری 
كورتی بیروباوە ڕ خامۆش، باوە ڕ الواز، ئاكار الر، 
ئیجتیهاد  چە قیبە ست،  هزر  لە رزۆك،  بە ردە وامی 
لە كارخرا، فیقە ونبوو، بیدعە  هە ستایە وە ، سوننە ت 
ڕۆژئاواییە كان  بۆیە   باریكرد،  هۆشیاری  نوێنرا، 
تااڵنكرا.  ژیار  و  داگیر  واڵت  و  قۆستە وە   هە لیان 
جاڕیدا،  چاكسازی  جاڕنامە ی  هە ستانە وە ،  لە پێناو 
ڕە وت  دە یان  بە رپابوو،  ئیسالمی  ڕابوونی 
سە ریهە ڵدایە وە ،  ناكۆكی  دیسان  لە دایكبوون، 
هە ندێ سە لە فی، بە شێ مە زهە بی، سۆفی لە الیە ك 
المە زهە بیش  و  تر  لە الیە كی  حە دیس  ئەهلى  و 
سە ربار و بنبار، دە رە نجام تۆمتباركردن بە  دە یان 
ناتۆرە  دە ستیپێكرد، تە كفیر و تە فسیق و بیدعە چی 
و الدە ر و گومڕاكار، كرێگرتە  و جاسوس، دە یان 
ناتۆرە ی تر...مسوڵمانان لە بری دوژمن بە یە كترە وە  
خە ریك بوون، دوژمنیش دە ستی لە  قوڵكردنە وە ی 

ناكۆكیە كان زیاتر ڕۆبرد. 
و  ناكۆكی  )الخالف(-  هە ڵگیرساندنی  بۆیە : 
گە ورە   خیانە تیی  لە   بریتییە   هۆكارە كانی  دنە دانی 
ڕابوونی  ڕوخێنە ری  و،  ئیسالم  ئامانجە كانی  لە  
و،  ئوممە تە   ئومێدە كانی  مرێنە ری  و،  ئیسالمییە  
لە تكە ری  و،  ئیسالمە   كاروانی  بە ردە م  بە ربە ستی 
وزە   و،  توانا  بەهە دە ردانی  و،  دڵسۆزانە   هە وڵی 
دوای  پێشینە ش  لە   كاری  مرۆییە كانە .  و  مادديی 
باوە ڕ بریتییە  لە  یە كخستنی تاقمە  جۆراوجۆرە كان 
و، بنبڕكردنی سە رجە م كارە كتە رە كانی ناكۆكی یان 
چە شنی  لە گە ڵی  مامە ڵە كردن  و،  سنورداركردنی 

پێشینی ئوممە ت. 
هۆكارە كانی ڕاجیایی لە م سە ردە مە : 

دیارترینیان بریتین لە  نە زانی یان زانستێكی كە م و 
كورت بە رامبە ر ئیسالم. بە ر لە  هاتنی داگیركە ران 
بە اڵم  ببوون،  دە ردە   ئە م  تووشی  مسوڵمانان 
دوای داگیركە ر لە  ڕێگە ی داڕشتنی پڕۆگرامە كانی 
چاكسازی  پە ردە ی  لە ژێر  و،  هاوچە رخ  خوێندنی 

جیاكاری  و،  سێكتە رە كان  پە رە پێدانی  و،  درۆینە  
دین و دە وڵە ت لە یە كتر و، پشتكردن لە  یاساكانی 
بە شێك  ئە گە رچی  كرایە وە .  قوڵتر  دە ردە كە   ئاین، 
لە م بانگە شانە  بۆ ئە وروپا و ڕۆژئاوا ڕاست بوون، 
چونكە   نە بوون،  ڕاست  ئیسالم  بۆ  هە رگیز  بە اڵم 
ئاینە كە ی ئە وان بە الڕێدا برابوو، ئیسالم بە  پاكی و 

چاكی پارێزراو بوو. 
مسوڵمانە   ئە ركی  یە كە م:  دە ربازبوون:  ڕێگە ی 
متمانە پێكراوە كان  زانا  لە سە ردە ستی  دڵسۆزە كانە ، 
زانستە   لە سە ر  كارامە   خوێندكاری  كۆمە ڵێك 
شە رعییە كان پە روە ردە  بكە ن و، لە والوە  كۆمە ڵێكی 
پێبگە ینن،  هاوچە رخە كان  زانستە   لە سە ر  تر 
لە ژێر  دە ستە جە معی  بە   تاقمە كە   هە ردوو  ئینجا 
ڕۆشنایی وە حی خودایی و زانستە  هاوچە رخە كان 

نە خشە ڕێگای ڕابوونی ئیسالمی دابرێژن.
هزری  ڕێرە وی  ڕاستكردنە وە ی  دووە م: 
قە یرانی  بتوانێت  كە   بە شێوە یە ك  مسوڵمانان، 
دە ستی  قە یرانە ی  ئە و  بكات،  چارە سە ر  هزری 
ئوممە ت،  دامەزراوە كانی  بینە قاقای  خستۆتە  
و  مە عریفە   و  گە ل  هۆشیاری  ڕۆژبە رۆژ 
دانبنێین  ئە بێ  لە  لێژین،  ڕوو  پە روە ردە كە ی 
بە وە ی دامەزراوە  پە روە ردە ییە  جۆراوجۆرە كان 
مسوڵمانێكی  پێگە یاندنی  لە   دە ستە وە ستانن 
لە سە ر  زانكۆیانە ی  ئە و  چونكە   هاوسە نگ، 
شێوازی ڕۆژئاوایی بیناكراون واینابینن ئە ركیان 
مسوڵمانی  زانای  پێگە یاندنی  لە   بێت  بریتی 
دیدگایە كی  پێشكە شكردنی  لە سە ر  توانادار 
زانست،  هە مە چە شنە كانی  بوارە   لە   ئیسالمی 
مامۆستا  پێگە یاندنی  بۆ  دە كات  كار  تە نیا  بگرە  
ڕۆژئاوا.  هونەرە كانی  و  زانست  و  بە رهە م  بە  
ڕۆپۆشكراو  تری  پە روە ردە ییە كانی  دامەزراوە  
و  ئە زهە ر  وە ك  شە رعییە كانی  زانستە   بە  
بە شێوە یە كی  ئە گە ر  هاوشێوە ،  زانكۆكانی 
ڕێژە یشش بیانتوانیبێت هە ندێ پسپۆڕی زانستە  
شە رعیە كان پێبگە ینن، بە اڵم بە داخە وە  لە  ئاستی 
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نە بوون  سە ردە م  ئاڵنگاريیە كانی  و  خواست 
تووشی  ئیسالمی  هزری  هە ربۆیە   نیین.  و 
لە   گۆڕانكاری  توانای  و،  هاتووە   گە ماڕۆدان 
بە ڕووی  هزر  ئاسۆكانی  و،  نە ماوە   گە ل  ژیانی 
ئیسالمە كان  بە   دژ  جۆراوجۆرە   ئایدیا  و  هزر 
بۆتە   ڕۆژئاوایی  چاولێكە ری  كراونە تە وە ، 
چارە سە ركردنی  لە   دە ستە وە سانی  و،  شانازی 
بوارە كانی سیاسە ت و ئابووريی و ڕێكخستن و 

بە رزە فتكردنی كۆمە اڵیە تی بۆتە  واقیع. 
بە   پێویستمان  زۆر  كە   لە وە دانییە   گومان 
هزرێكی ئیسالمی دروستە  لە سە ر ڕۆحی سرووش 
و ئیسالم و ئامانجە  بااڵكان و ڕێسا گشتییە كان 
لە   حوكمە كان  گرنگی  ڕیزبە ندی  بیناكرابێت، 
ڕوانگە ی قورئان و فە رموودە  ڕێكبخات و بە وردی 
لێكۆڵینە وە  لە  شێوازی مامە ڵە كردنی پێشین لە گە ڵ 
قورئان و فە رموودە  بكات و پە ندی لێوە ربگرێت، 
و  پێویست  چارە سە ری  پێشكە شكردنی  لە پێناو 
و،  ئوممە ت  هاوچە رخە كانی  كێشە   بۆ  گونجاو 
كە   بكات،  دروست  تاكە كان  الی  تۆكمە   باوە ڕی 
كێشە كانە   گشت  ڕزگاریی  ڕێگە ی  تاكە   ئیسالم 
و، باوە ڕێكی تۆكمە  بێتە  بە رهە م كە  لە  ڕێگە یە وە  
هانی ئوممە ت بدرێت كە  بە  هۆشیاريی و ئاگاییە وە  
ئاوڕ لە  بنە ما هزريیە  ئیسالمییە كان بداتە وە  و لە  
كاروباری دین و ژین پیادە یان بكات و سوودیان 

لێوە ربگرێت. 
كۆتایی: گرنگترین دە رە نجامە كانی پە رتووكە كە  
نە وە یە كی  پێگە یاندنی  پێویستیە تی  ئە مانە ن: 
زانستە   و  شە رعیە كان  زانستە   بە   جۆشكراو 
تۆكمە .  میتۆدێكی  ڕێگە ی  لە   هاوچە رخە كان 
خۆشبە ختكردنی  بۆ  ئیسالم  شە ریعە تی  هەروەها 
هە وڵی  و،  دوارۆژ  و  دنیا  لە   هاتووە   مرۆڤ 
جێبە جێكردنی خواست و بە رژە وە ندییە كانی مرۆڤ 
لە   ناكات  لە  مرۆڤ  داوای شتێك  دە دات، هە رگیز 
دە روونی  سروشتی  لە   تێگە یشتن  نە بێت.  توانايدا 
لە ژێر  و كۆمە اڵیە تی خە ڵك و خوێندنە وە ی واقیع 

لە پێشینە یە  و،  كارێكی  ڕهە ندە كانی كات و شوێن 
بە رزترین  و باشترین خواپە رستی و فە رز بریتيیە  
و،  یە كریزی  پاراستنی  و  مسوڵمانان  برایە تی  لە  
هۆكاری  ڕاجیایی  لە   مە بە ست  پێشین  هاوشێوە ی 
بابە تی و بە رژە وە ندی دین و ژینی خە ڵك بێت و لە  

چوارچێوە ی ئادابە  شە رعییە كانی دە رنە چێت.
پە رتووكە كە :  بە رامبە ر  خوێنە ران  هە ڵوێستی 
دوابە دوای چاپ و باڵوبونە وە ی چە ندین كە سایە تی 
كردووە ،  بۆ  هە ڵسە نگاندنیان  تاقم  و  دە ستە   و 

نووسە ریش بە سە ر پێنج جۆر دابە شیكردوون:
یە كە م: زۆرترین خوێنە رە كانی پێشوازیان لێكرد 

و بۆ سە ر چە ند زمانێكی تر وە رگێردرا.
لە   تێگە یشتوو  و  خە مخۆر  چینێكی  دووە م: 
خۆزگە خوازبوون  ئوممە ت   دە ردە كانی   و  ئازار 
كە  ناوە ڕۆكی ئە م پە رتووكە  لە  زە مینە ی كرداری 
هاوچە رخە كان  كێشە   و  بكرێت  بە رجە ستە  
هە یە   وا  ئیسالمی  واڵتی  چونكە   چارە سە ر  بكات، 
لە  دە رە نجامی ئە م كێشانە  بزوتنە وە یە كی ئیسالمی 
سە ربە خۆ  بزوتنە وە ی  سێ  و  نە وە د  بۆ  تیایدا 

دابە ش بووە . 
سێیە م: تاقمێكی تری دڵسۆز ئاواتە خوازبوون 
پانتايیە كی  و  فراوانتربا  پە رتووكە   ئە م  كە  
ئادابە كانی  لە   زیندوو  نموونە ی  لە   گە ورە تری 

ڕاجیایی لە ئامێز گرتبا.
پێشنیازی كرد،  تاقمێكی تری دڵسۆز  چوارە م: 
ئە كادیمییە كە   فقەیە   چوارچێوە   لە   پە رتووكە كە  
دە ربچێت و سە رجە م جۆرە كانی ڕاجیایی لە  نێوان 

دە ستە  و تاقمە  ئیسالمییە كان لە  خۆبگرێـت.
پێنجە م: كۆمە ڵێكی بچوك نكۆڵیان لە  پێویستی 
هە بوونی پە رتووكێكی لە م چە شنە  كرد، بە بیانووی 
ئە وە ی كە  مسوڵمانان نابێت ڕاجیایی و جیاوازيیان 
حە رام  بە   پێویستە   ڕوودانیشی  كاتی  لە   هە بێت، 
عە قڵ  ڕووی  لە   ئە مە ش  هە ژماربكرێت.  كوفر  و 
ڕە خنە یە كی  و  نیە   ڕە وا  و  گونجاو  شە رعە وە   و 

بێبنە ماییە .
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ئە م پە رتووكە  و وە رگێڕانی بۆ كوردی:

ئە م پە رتووكە  دوو جار وە رگێڕدراوە  بۆ زمانى 
جاری  و   1994 ساڵی  لە   یە كە م  جاری  كوردی، 
دووە م 2016. پرسیارە كە  ئە مە یە  بۆچی دووجار؟ 
دوای بە دواداچونێكی مە یدانی بۆمان دە ركە وت كە  
ئە م پە رتووكە  جاری یە كە م بە ناونیشانی )ئە دە بی 
ناوی  تە نیا  و  چاپكراوە   ئیسالمدا(  لە   ئیختالف 
وە رگێڕ  ناوی  و  نوسراوە   لە سە ر  پێداچوە وە كانی 
ستە مێكی  لە وە ی  جیا  ئە مە ش  كە   نە نوسراوە ، 
ڕوونە  لە  وە رگێڕ كراوە ، لە  ڕووی ئە كادیمیشە وە  
نە كردنی  باس  سە ڕە ڕای  گە ورە یە .  عە یبە یە كی 
ناوی وە ڕگێڕ چە ندین چە مكی ناو پە رتووكە كە ش 
سە ر  ناچنە وە   شێوە یە ك  بەهیچ  كە   شێوێنراون، 
كێ  وە ڕگێر،  لە الیە ن  نوسكراو  پاك  نوسخە ی 
ئە مە ی كردووە  و بۆچی كراوە ؟ گرنگ نییە  بە قە د 
گرنگی ئە وە ی كە  ئە م سێ هۆكارە : ئاماژە نە كردن 
بە ناوی وە ڕگێر، شێواندنی بە شێك لە  چە مكە كانی 
بۆ  بوونی  پێویست  و  ناوە ڕۆكە كە ی  گرنگی  و، 
زمانى  بۆ  وە رگێڕانی  لە كاتی  كوردستان  ئە مڕۆی 
ئە وە ی  بۆ  بوون  سە رە كی  هۆكاری  كوردی، 
و  كوردی  زماى  بۆ  وە ربگێردرێتە وە   تر  جارێكی 

بە تۆكمە ی وە ربگێڕدرێتە وە .
)ئە دە بی  ناونیشانی  بە   دووە م،  وە رگێڕدراوی 
لە الیە ن  ئیسالمدا(  لە   ڕاوبۆچون  جیاوازیی 
تە رجە مە كراوە ،  سعید(  محمد  )نە وا  مامۆستا 
و  باڵوكردنە وە   بۆ  تە فسیر  )نوسینگە ی  لە الیە ن 

پێشە كیە كە یدا  لە   وە رگێر  چاپكراوە .  ڕاگە یاندن( 
ئاماژە  بۆ دوو تێبینی زۆر گرنگ دە كات، یە كە میان: 
پێشە كی نوسخە  عە رە بیە كە ی كە  دوانزە  الپە ڕە یە  
بە بیانووی درێژيی و پێویست نە بوون قرتاندووە ، 
نزیكە ی  كە   وأنواعە(  )التأویل  بابە تی  دووە میان: 
هە شت الپە ڕە یە  بەهە مان شێوە  بە بیانووی پێویست 
بە   ڕاستە وخۆی  نە بوونی  پە یوە ندی  و  نە بوون 

ناوە ڕۆكی پە رتووكە كە وە  قرتاندووە . 
وابوو  باشتر  بە ندە   خاكیانە ی  بە  بۆچوونی 
وە رگێردرابوایە ،  خۆی  وە ك  چۆنە   پە رتووكە كە  
چونكە  لە  بڕگە ی یە كە مدا )مامۆستا نە وا( ئاماژە ی 
بە م دوو تێبینییە  كردووە ، ڕاستە وخۆ خوێنە ر هزری 
پە رتووكە  وە رگێڕدراوی  ئە م  كە   دە چێت  ئە وە   بۆ 
دە قاودە قی نوسخە  عە رە بییە كە  نییە . تێبینی دووە م 
بوو  پێویست  زۆر  تە ئویل،  بابە تی  بە   سە بارە ت 
كتێبە كە   نوسە ری  چونكە   وە رگێڕدرايە ،  ئە میش 
)د.تەها( لە و بە شدا دە ست لە سە ر خاڵی سە رە كی 
ڕاجیایی نێوان هاوەاڵن دادە نێت، چە ند جۆر تە ئویل 
هە یە  و زە وابیتە كانی تە ئویلی دروست چین، تە ئویلی 
نادروست و دور لە  دە ق كامە یە ، كە  لە  ڕێگە یە وە  
خوێنە ر ئاشنایی سە رچاوە ی بابە تی ئیختالفی نێوان 
هاوەاڵن دە بێت و بۆشی دە ردە كە وێت كامە  جۆری 
لە گە ڵ  بابە تییە .  نا  كامە یان  و  بابە تییە   ڕاجیایی 
ئە مە شدا وە رگێردراوی دووە می پە رتووكە كە  زۆر 
بە نرخە  و پێویستە  بە  بایە خە وە  لێیبڕوانرێت و بە  

پە رۆشە وە  بخوێنرێتە وە .
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ناكۆكییە سیاسییەكانی 

نێوان هاوەاڵن

ڕانانی: ئیدریس سیوەیلی
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موختار  بن  )محەمەد  نووسینی  لە  كتێبە  ئەم 
كتێبی  ئەحمەد(ە،  )ڕێدار  شەنقیتی( و وەرگێڕانی 
ڕۆشنبیریی  و  هزریی  ناوەندی  )10(ى  ژمارە 
)خاڵ(ە، لە )2017( لە چوارچێوەی )315( الپەڕەی 
كتێبەكە  ناوەڕۆكی  چاپكراوە.  مامناوەند  قەبارە 
زانا  هەردوو  لەالیەن  پێشەكی  دوو  لە:  پێكهاتووە 
قەرزای  یوسف  ئیسالمیی  ناسراوی  كەسایەتی  و 
و ڕاشد غەنووشی، پێشەكیی نووسەر، ناوەڕۆكی 
لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  ڕێسایە   )22( كە  كتێبەكە 
پێغەمبەر  هاوەاڵنی  نێوان  سیاسییەكانی  ناكۆكيیە 
)د. خ(، چەند سەرنجێك لەسەر مەنهەجی هەردوو 
عەرەبی،  ئیبن  و  تەیمیيە  ئیبن  ئیسالمیی  زانای 
)منیر  وەاڵمی  لە  سەرنجێكە  چەند  كە  پاشكۆیەك 
ڕەخنەئامێزی  نووسینێكی  ناوبراو  كە  غەزبان( 
نووسیوە  كتێبەكە   ئەم  یەكەمی  چاپی  لەسەر 
وەاڵمەكان  لەسەر  خۆی  سەرنجی  شەنقیتی  و 
كۆتایی  لە  سەرچاوەش  لیستی  دەنووسێت، 

كتێبەكەدا هاتووە.
غەنوشی  و  قەرزاويی  نووسەر  هەردوو 
ستایشێكی زۆری ئەم بەرهەمەی شەنقیتی دەكەن، 
نوێیە  كارێكی  و  ناوازەیە  بەرهەمێكی  پێیانوایە 
چوار  قەرزاوی  بەاڵم  خوێندنەوەیە،  شایانی  و 
ئەو  بڕوای  بە  كە  دەكات  پێشنیار  تریش  ڕێسای 
كتێبەكە  ناو  تری  ڕێساكانی  پاڵ  بخرێنە  ئەگەر 
وێنەی گشتیی كارەكە تەواوتر دەبێت، چوار ڕێسا 

پێشنیازكراوەكەی قەرزاوی ئەمانەن:
1- باوەڕبوون بە باشێتی سێ سەدەی یەكەمی 

ئیسالم.
بڕوابوون بەوەی قەرمانڕەوا و دەسەاڵتداران   -2

بەشێكن لە ئومەت و هەموو ئومەت نین.
3- جەختكردنەوە لەوەی كە بەردەوام ئیسالم 

مەرجەعی بااڵ بووە.
4- هەڵسەنگاندنی ڕووداوەكان لە چوراچێوەی 

سەردەمی خۆیدا.
ئەم كتێبە بۆچی؟

شەنقیتی لە چەند شوێنی جیاوازدا دەخوازێت 
بۆ  كتێبە  ئەم  كە  بداتەوە  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی 
تێدایە  نوێی  چی  چییە؟  لێی  ئامانج  نووسراوە؟ 
پرسیارە  ئەو  ئەمەش  لەوانەیە  خوێنەر؟  بۆ 
بەردەم  لە  جددی  خوێنەری  كە  بێت  سەرەكییە 
بكات،  لەسەر  هەڵوەسەتەی  نوێدا  كتێبێكی  هەر 
كتێبە  ئەم  ئامانجی  دەڵێت:  لەوبارەوە  شەنقیتی 
هۆشیارییەكی  بونیادنانی  لەسەر  یارمەتیدانە 
مێژوویی هاوسەنگی ناكۆكییە سیاسییەكانی نێوان 
شێخی  كە  ئەوەی  لەسەر  ڕامان  لەگەڵ  هاوەاڵن، 
فەرمودەناسان  لە  هەندێك  و  تەیمیە  ئیبن  ئیسالم 
لەبارەیەوە خستویانەتەڕوو، چونكە هاوەاڵن نەوەی 
یەكەم  بناغەی  و  ئیسالمن  مێژووی  دامەزرێنەری 
سنورەكەیان  و  دامەزراند  ئیسالمییان  دەوڵەتی 
نێوان  لە  سیاییانەی  ناكۆكییە  ئەو  كرد.  فراوان 
قۆناغەكانی  هەموو  بەسەر  باڵی  ڕوویدا  هاوەاڵن 
شارستانيیەتی  و  كێشاوە  ئیسالمیی  مێژووی 
ڕەنگڕێژ  تایبەت  جۆرێكی  و  ڕەنگ  بە  ئیسالمیی 
مێژووییە  قۆناغە  لەو  لێكۆڵینەوە  هەروەك  كرد، 
لێكەوتە  دەتوانێت  ورد  شێوەیەكی  بە  هەستیارە 
كە  مێژووییە  قۆناغە  بەو  كاریگەر  خراپەكانی 
تائێستا هەن تێپەڕێنێت، ئەمە سەرەڕای ئەوەی ئەو 
كەسانەی پێشتر لەوبارەوە لێكۆڵێنەوەیان كردووە 
ڕێگەیەكی ناوەندگیریان نەگرتوەتەبەر و كەوتونەتە 

زیادەڕۆیی لەو بابەتەدا.)ل62- 64(.
ئەوەی شەنقیتی جەختی لەسەر دەكاتەوە ئەوەیە 
كە ئەم بەرهەمە زۆرتر بەالی  فیقهى سیاسیدا دەچێت 
نەك مێژوو، ئەو مەبەستیەتی جیاكاری لە نێوان وەحی 
و مێژوو، كەس و بنەمادا بكات، بۆیە ڕێبازی زانایانی 
جەرح و تەعدیل پەیڕەو دەكات لە مامەڵەكردن لەگەڵ 
ئەو قۆناغە هەستیارەی مێژووی ئیسالم، ئەمەش لە 
گێڕانەوەی ڕووداوە مێژوویەكاندا نا، بەڵكو لە ڕوانگە 
فیكرییەكانەوە، كە ڕێساكانی لێ هەڵگۆزيوە. نووسەر 
سیستماتیكییە  پەیوەندییە  بەو  دە ركی  وریایانە 
كردووە كە لە نێوان ڕەگەزدۆزی شەرعی )التاصیل 
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زۆرجار  هەیە،  مێژوویدا  هۆشیاری  و  الشرعي( 
موسڵمانەكان  زانا  شەرعییەكانی  هەڵوێستە 
مێژووییەكان،  ڕووداوە  بۆ  ڕوانینیانە  بەرئەنجامی 
ئەوەبێت  بوارەدا  لەم  نموونە  سادەترین  لەوانەیە 
كە بەراورد لە نێوان تێڕوانینی دوو زانای گەورەی 
ئیسالمیی دەكات بۆ بنەما شەرعییەكان لەو نێوەندەدا 
لە  بەراورد  ئەو  خیالقەت،  و  شورا  بۆ  تێروانینیان 
تێروانینی ئین تەیمیيە و ئیبن عەرەبی دەكات، چونكە 
هۆشیاری مێژوویی ئەو دوو كەسایەتییە كاریگەری 
هەبووە لەسەر تێڕوانینەكانیان، بەنموونە تێروانینیان 
كێشەیەكی  كرۆكی  كە  دەسەاڵتدار  شەرعیەتی  بۆ 
عەرەبی  ئیبن  ئیسالمدا،  شارستانییەتی  لە  گەورەیە 
هەڵبژاردنی  لە  ئومەت  بۆچوونی  بۆ  سەنگێك  هیچ 
بەیعەتپێدرانی  بە  پێیوایە  دانانێت،  سەركردەكانی 
لەمەشدا  دادەمهزرێت،  خیالفەت  دوان  یان  كەسێك 
لەالیەن  ئەبوبەكر  بەیعەتپێدانی  ڕاڤەی  دەیەوێت 
عومەرەوە لە شەوی سەقیفەدا و جێگرتنەوەی عومەر 
كە  بخاتەڕوو  وا  ئەبوبەكر  دوایی  كۆچی  ڕۆژی  لە 
ئەو مانا چەوسێنەرە ستەمكارییە دەبەخشێت، بەاڵم 
ئیبن تەیمییە سەردەمی ڕاشدین لەوە بێبەری دەكات 
بە  بەیعەتیاندا  كۆمەڵێك  و  عومەر  ئەگەر  پێیوایە  و 
بەیعەتی  ئامادەنەبوون  تر  هاوەاڵنی  و  ئەبوبەكر 
بەڵكو  پێشەوا،  بە  نەدەبوو  بەوە  تەنها  ئەوا  پێبدەن، 
بە بەیعەتپێدانی لەالیەن خەڵكەوە بووە خەلیفە. ئەم 
زانایە  دوو  لەو  هەریەك  شەرعییەی  ڕەگەزدۆزیە 
هەریەكەیانەوە  مێژوویی  هۆشیاری  ڕێژەی  لە 

سەرچاوەی گرتووە.

ئیبن تەیمیەی توندڕەو!
باوە،  ڕۆشنبیراندا  لەناو  زۆرتر  ئەوەی 
كەسێكی  وەك  تەیمیەیە  ئیبن  وێناكردنی 
و  بۆچوون  زۆرجار  كە  بەشێوەیەك  بیرتوند، 
ڕیشەداركردنی  خانەی  دەخرێنە  بەرهەمەكانی 
بیری توندڕەوی، بەاڵم شەنیقیتی لەم بەرهەمەدا 
پێچەوانەی ئەو بۆچوونەی سەلماندووە، ئەو لەم 
تەیميیە  ئیبن  میتۆدی  بە  پشتئەستوور  كتێبەدا 
هەردوو  بەتایبەت  كتێبەكانیدا  لە  ئەوەی  و 
كتێبی )منهاج السنة النبویة( و )مجموع الفتاوی( 
دەربارەی ئەو قۆناغەی ئەو لێكۆڵینەوەی لەسەر 
لەوانی  جیاواز  قسەیەكی  نووسیویەتی  كراوە 
ئیبن  بەرهەمەكانی  ڕۆشنایی  لەبەر  دەكات،  تر 
بنەمایەكی  وەكو  دادەڕێژێت  ڕێسا   )22( تەیمیە 
سەرەتای  ڕووداوەكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
ئیسالم و ناكۆكییە سیاسییەكانی نێوان هاوەاڵن، 
چونكە ئیبن تەیميیە لە ماوەی ژیانیدا لەناو ئەو 
پێوە  ئیسالمیی  ئومەتی  كە  ژیاوە  ناكۆیانەدا 
تالوەتەوە، هەربۆیە وریایانە دركی بەوە كردووە 
لە  دەكەن  ناكۆیانە  لەو  بەشداری  ئەوانەی  كە 

دوو خاڵدا گرفتیان هەیە:
1- بێئاگایی لە بابەتی ناكۆكیەكە و كەمتەرخەمی 
لە گەڕان و تاوتوێكردنیدا وەك پێویست، لە هۆكار و 

پاڵنەرەكانی ڕووداوەكانیان نەكۆڵیوەتەوە.
بە  ناكۆكە  دووال  لە  لەالیەك  ستەمكردن   -2
چاوپۆشی  ياخود  سنووربەزاندن،  و  دەمارگیريی 

لەالیەك و موجامەلەكردنی الكەی تر.)ل79- 80(

دەبێت بەرگی پیرۆزی لە خوێندنەوەی 
مێژوو داڕنین، مێژوو بەرهەمی دەستی مرۆڤەكانە

لە دیدی ئیسالمیشدا مرۆڤەكان پیرۆز نین

;
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هەربۆیە بە بڕوای ئیبن تەیميیە هەر قسەكردنێك 
لەسەر ناكۆكی نێوان هاوەاڵن پێویستی بە زانست 
و دادگەری هەیە. لێرەوە بەرهەمەكانی ئیبن تەیمیيە 
كتێبەی  ئەم  بۆ  ئیلهامبەخش  بوونەتە سەرچاوەی 
نا،  ناكۆكییەكان  بەگێرانەوەی  ئەویش  شەنقیتی، 
بەڵكو دە رهێنان و هەڵهێنجانی ئەو ڕێسایانەی كە 
لە  باسیكردون  نووسیەنەكانیدا  لە  تەیميیە  ئیبن 
ڕێگەی ئاماژەدان بۆ شیكاری ناكۆكییەكانی نێوان 
هاوەاڵن. بەاڵم ئەمەش وای نەكردووە كە شەنقیتی 
خۆی ڕادەستی تەواوی تێڕوانینەكانی ئیبن تەیمییە 
بكات، بەڵكو لە بەشێكی كتێبەكەیدا چەند تێبینیەك 
لەسەر مەنهەجی ئیبن تەیمیە دەخاتەڕوو لەوبارەوە 
هەوڵیداوە  تەیمیيە  ئیبن  »هەرچەندە  دەڵێت: 
هاوسەنگی خۆی بپارێزێت و لە زۆربەی كاتەكان 
هەندێكجار  بەاڵم  بووە،  سەركەوتوو  لەمەدا 
زۆرلەخۆكردن و شڵەژان، هەندێكجاریش دژیەكی 
سوپای  سەركردەكانی  لە  بەرگریدا  هەندێك  لە 
شام لە )صەفین( بە گشتیی و مە عاویە بەتایبەت 
لەسەركردنی  قسە  لە  تەیميیە  ئیبن  دەردەكەوێت، 

)صەفین( دەشڵەژێت«. )ل213 – 214(
شەنقیتی بەوردی ئەو بنەمایانەی دیاریكردووە 
كە پێویستە بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ قۆناغی پڕ لە 
كێشمەكێشم و ناكۆكی نێوان هاوەاڵن لە سەدەی 
شەنقیتی  ڕێسایەی   )22( ئەو  كۆچی،  یەكەمی 
مامەڵەكردن  بناغەی  ببنە  دەكرێت  هەڵیهێنجاوە، 
لەگەل ئەو قۆناغە هەستیارەی مێژووی ئیسالم، 
موسڵمانان  جەستەی  كردە  برینی  كە  قۆناغێك 
كۆمەڵگەی  جەرگی  ناو  خستووەتە  سوێیەكی  و 
برینەكەی  نەك شوێنەواری  تا هەنوكە  ئیسالمی 
لە  بووەتەوە،  قوڵتر  بەڵكو  نەبووە،  ساڕێژ 
ترۆپیكدایە،  لە  ملمالنێی شیعە و سوننە  ئێستادا 
ڕووداوە  لەو  ملمالنێیە  ئەو  گەورەی  بەشێكی 
سەدەی  لە  كە  دەگرن  سەرچاوە  مێژووییانەوە 

یەكەمی كۆچی ڕوویداوە، هێشتا یادی حوسەین 
و شینگێڕان بۆی لەالیەن شیعەوە برەوی هەیە، 
لە بەرامبەریشدا كەم نین ئەو سوننە مەزهەبانەی 
بە زمانی تەكفیر و لەدیندەرچوون شیعە دەدوێنن، 
توندەدا،  مەزهەبییە  سەختە  ملمالنێ  ئەم  لەنێو 
مامەڵەیەكی  تا  دادهێڕژێت  ڕێسا   )22( شەنقیتی 
هەستیارەی  چركەساتە  ئەو  لەگەڵ  تەندروست 
پیرۆزی  تر  جارێكی  بنەماكان  بكرێت،  مێژوودا 
لەنێوان  دەكات  جیاكاری  دادەڕنێت،  مێژوو  لە 
بنەمایانە  ئەو  لەسەر  دەكرێت  مێژوو،  و  وەحی 
خوێندنەوەیەكی مرۆییانەی ئیسالمیی بۆ ڕووداوە 
مێژووییەكان بكرێت و شەنوكە و بكرێن، دەبێت 
دادڕین،  مێژوو  خوێندنەوەی  لە  پیرۆزی  بەرگی 
دیدی  لە  مرۆڤەكانە،  دەستی  بەرهەمی  مێژوو 
لە  جگە  نین،  پیرۆز  مرۆڤەكان  ئیسالمیشدا 
دێت،  بۆ  خواوە  لە  وەحی  كە  خ(  )د.  پێغەمبەر 
و  مرۆڤبووندان  خانەی  لە  مرۆڤەكان  تەواوی 
دەبێت كردار و هەڵوێستەكانیشیان لەو چوارچێوە 
پەیامبەر  هاوەاڵنی  هەڵسەنگێنرێت،  مرۆییەدا 
لەگەڵ ئەوەی بە چەندین دەق باشێتیان چەسپاوە، 
ناكات،  دەریان  مرۆڤبوون  لە خانەی  ئەمە  بەاڵم 
ناتەندروستیان  و  تەندروست  هەڵوێستی  دەبێت 
ئەوەی  سەرەڕای  ئەمە  بكرێـت،  چاوڕوان  لێ 
كات  لە سیاقی  مێژوییەكان  ڕووداوە  ناشێت  كە 
چونكە  ڕوودەدات.  تێیدا  كە  دەربكەین  شوێن  و 
هەیە  گەورەی  كاریگەری  مێژوویی  هۆشیاری 
لەسەر هەڵوێستە ئایینییەكان، ئەمەش ئەو پرسەیە 
كە شەنقیتی دەخوازێت لەم كتێبەدا بیكاتە پەیامی 
خۆيی و بەگوێی خوێنەریدا بدات، هەروەك ئەم 
بۆ  داناوە  مەنهەجی  بنەمایەكی  وەك  بەرهەمەی 
فیقهى  بواری   لە  تری  بەرهەمی  دوو  نووسینی 

سیاسیی ئیسالمیی.
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شیعەگەری سوننە
 دیوێكی تری ملمالنێ:

شەنقیتی بەشێكی ئەم كتێبەی تەرخانكردووە 
ناو  گرووپێكی  مەنهەجی  لەسەر  قسەكردن  بۆ 
ڕووداوە  بۆ  پاساو  زۆرتر  كە  سوننە،  ئهەلی 
هەندێكجار  و  دەهێننەوە  مێژووییەكان 
تەئویلێكی  یان  ڕەتدەكەنەوە  ڕاستیەكانیش 
ناوناوە  قوتابخانەی  ئەم  ئەو  دەكەن،  نەشیاوی 
قوتابخانەدا  ئەم  لەژێر  و  سوننە(  )شیعەگەری 
سوننە  زانایانی  نووسینی  و  بەرهەم  كۆمەڵێك 
پۆلێن دەكات، لە ناویشیاندا بەرهەمەكەی )قازی 
من  )العواصم  ناوی  بە  عەرەبی(  ئیبن  ئەبوبەكر 
بۆ  تەرخانكراوە  زۆری  بەشێكی  كە  القواصم( 
قسەكردن لەسەر ملمالنێی نێوان هاوەاڵن، كتێبی 
ناوبراو لەناو ئهەلی سوننە ناو و ناوبانگی زۆری 
سەر  بۆ  كتێبە  لەو  ڕەخنەكانی  شەنقیتی  هەیە، 

سێ ئاست دابەش دەكات، ئەوانیش: حوكمەكانی 
ڕووداوەكان،  سەر  حوكمەكانی  دەقەكان،  سەر 
حوكمەكانی سەر كەسەكان. هەریەك لەو ئاستانە 
و  شەنوكە  زانستی  بەشێوەیەكی  و  بەورديی 
لە  نموونەی  چەندین  هەریەكەیان  بۆ  دەكات، 
كتێبەكەی ئیبن عەرەبی هێناوەتەوە و شیكاری بۆ 
كتێبەی  ئەم  بایەخی  تر  هێندەی  ئەمەش  دەكات، 

شەنقیتی پتر دەكات.
كۆی گشتیی ئەم بەرهەمەی شەنقیتی، وێنەیەكی 
ڕوون لە  فیقهى سیاسیی و چۆنێتی مامەڵەكردن 
لەگەڵ ڕووداوە پڕ لە كێشمەكێشمەكانی سەرەتای 
ئیسالم دەدات بە خوێنەر، بەشێوەیەك خوێندنەوەی 
بۆ  هەنوكەیی  پێویستییەكی  دەبێتە  كتێبە  ئەم 
سەدەی  ڕووداوەكانی  ڕێگوزەری  لە  تێگەیشتن 
یەكەمی كۆچی كە ڕەنگڕێژی ملمالنێیەكی سەختی 

دوای خۆی كرد.
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سیما ئاڵۆزکاوەکانى 

پەیوەندى نێوان ڕامیاريی و كولتوور

وتار، ئایدۆلۆژیا، میدیا(
خوێندنه وه یه ك بۆ )گ

بوخاری عه بدوڵاڵ قه سرێ

بڕوانامه ى  ى 
خاوه ن هه ولێر.  شاری   1990 له دایكبووی 

ئه ده بی  له   مامۆستا  ئينگليزى.  ه  له  ئه ده بى 
ماسته ر

ئینگلیزی، زانكۆی سه اڵحه دین، زانكۆی ئیشق.
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ڕه نگی  دوو  هه میشه   كولتوور  و  سیاسه ت 
تابلۆن، هه ركامیان  جیاوازی سه ر ڕووپێوی یه ك 
ڕه شده كاته وه   ده جوڵێنێت،  ده كات،  بینا  ئه ویتر 
و  تۆڵ  توندو  پەیوەندىیه كی  ده كات.  ڕیفۆرم  و، 
یه كڕاست ڕامیاريی و كولتوور پێكه وه  ده به ستێته وه . 
ئه مه ش به و واتایه ی كه  ڕه نگڕێژی بیركردنه وه  و 
كۆمه ڵگه   تاكه كانی  پێكه وه یی  گوتاری  و  ڕه وشت 
ده وه ستێته  سه ر ئه قڵی ڕامیاری كۆمه ڵگه . هه روەها 
ئه قڵی ده سته  جه معیی كۆمه ڵ له الیه ن ده سته بژێری 
و  سیاسه ت  پێكدەهێنرێت.  سیاسییه كانه وه   مرۆڤه  
داده نێت  ڕاسته وخۆ  كاریگه ریی  سیاسی  كایه ی 

له سه ر شێوه ژیانی كولتوورییانه ی مرۆڤه كان. 
كه   كاریگه ره   و  كارا  هێنده   ڕامیاری  ڕژێمی 
به شێوه  و سیما و لێكه وته ی جیاواز ته ده خول ده كاته  
زۆرێك  مرۆڤه كانه وه .  كۆمه ڵی  و  تاك  ژینی  نێو 
توێژه ر و چاالك و نوسه ر هه وڵی ئه وه یانداوه  كه  
ئه م سیما جیاوازانه ی پەیوەندى نێوان سیاسه ت و 
كولتوور بخه مڵێنن، له م نوسینه ی منیشدا هه وڵێكی 
بخه مه   سیمایانه   له و  دانه   سێ  تا  ده ده م  بچووك 

ژێر چنگی ئێوه ی خوێنه ر:
یه كه م: زۆرجار شێوه ژیانی ڕامیاری ڕۆحییه تی 
ملمالنێ  conflict له نێو جڤاتدا گه شه  پێده دات. به و 
واتایه ی كه  بڕێكجار ئه وه  سیاسه ته  وا له  مرۆڤ 
و  بەهێزبوون  و  »مانه وه «  له پێناوی  كه   ده كات 
پته ویی كیانی خۆیدا چنگ گیر بكات له  خنخنۆكه  و 
قوڕگی هاونیشتیمانییه كه ی خۆی، جا یان به سه ریدا 
زاڵ ده بێت و له ناوی ده بات، یانیش النیكه م هێنده  
الواز و په رپوت و په رته وازه ی ده كات، كه  توانستی 
ڕامیاری  كه   كۆمه ڵگه یه كدا  وەها  له   ده بڕێت.  لێ 
و  )پێكه وه یی(  ده نگی  به سه ر  )ملمالنێ(  ده نگی 
كولتوور  له   جۆرێك  زاڵده كات،  )هه مئاهه نگی(دا 
بۆچون  و  دید  فره یی  به   بڕوای  كه   ئاراوه   دێته  
نییه ، یاخود كۆمه ڵگه  هه ر له  خودی خۆیدا كه شێكی 
شه ڕفرۆشی  و  به زاندن  یه كدی  و  به رپه چدانه وه  
ده خوڵقێنێت، خۆ ئه گه ر كۆمه ڵگه یه كی وەها بڕواشی 

به  پێكه وه یی هه بێت، ئه وا له چوارچێوه ی كێبڕكێی 
پێكه وه ییه   ئه و  ته قه بولی  بۆچونه كاندا  زاڵبوونی 
ڕۆمانی  لێكۆڵه رێكی  كه   تێزه یه   ئه و  ئه مه   ده كات. 
ده یهه وێت   Ramona هیۆسو(  )ڕامۆنا  به ناوی 
بیخاته  ژێر نه شته ری توێژینه وه ی چڕوپڕه وه . ئه و 
ببێته   )ملمالنێ(  دۆخی  ئه گه ر  كه   بۆده چێت  وای 
تاكه  بزوێنه ری كۆمه ڵگه ، ئه وا گیانی یه كتریبه زاندن 
فه لسه فه   تاكه   ده بێته   ئه ویتر  زاڵبونی  به سه ردا  و 
و میتۆدی ژیانسازی له  كۆمه ڵگه ی له م چه شنه دا. 
ئه م حاڵه ته  شێوه  بیركردنه وه یه ك دێنێته  ئاراوه  كه  
به رامبه ر(  )كه سی  كۆمه ڵگه دا،  تاكی  زیهنییه تی  له  
تۆ  بۆچونه كانی  له   به شێك  گفتوگۆی  ناتوانێت 
بكات، یان ئیزافه یه كی هه بێت بۆ ئه و ئایدۆلۆژیایه ی 
كه  تۆ قه ناعه تت پێی هه یه ، به ڵكو هه میشه  كه سی 
تۆ  تا  و  )گێلبوون(دایه   توهمه ی  له ژێر  به رامبه ر 
قه ناعه تی پێنەهێنی كه  ئه ویش بێته  سه ر ڕێچكه ی 
جۆره   ئه و  چوارچێوه ی  له نێو  هه میشه   ئه وا  تۆ 
له   من  دیكه ،  به واتایه كی  ده مێنێته وه .  گێلبوونه دا 
وەها كۆمه ڵگه یه كدا قبوڵی ئه وه  ناكه م كه  تۆ هه بیت 
بته وێ،  خۆت  یان  هه ی،  خۆت  كه   ئه وه ی  وه ك 

به ڵكو به وشێوه یه  تۆم قبوڵه  كه  من ده مه وێ. 
ئه وه   بكۆڵیيه وه ،  لێی  ئه گه ر وردتر  بنه چه دا،  له  
ڕژێمی ڕامیاریی كۆمه ڵگه یه  كه  وەها بیركردنه وه یه ك 
ده خوڵقێنێت، چونكه  هه موو پێكه وه ییه كی كۆلتووريی 
و كۆمه اڵیه تيی و ئاینی له  كڕۆكدا زاده ی پێكه وه یی 

ڕامیارین! پێچه وانه كه شی ڕاسته .
ڕامیاری  شێوه ژیانی  و  ڕژێم  ده شێت  دووه م: 
)منپه رستی(  كولتووری  دروستكه ری  كۆمه ڵگه دا  له  
له   فرۆید(  )سیگمۆند  نه مساوی  ده روونناسی  بێت. 
نائاگایی(  )ئه قڵی  به ناوبانگه كه یه وه   تیۆره   ڕێگه ی 
كه  هۆشیاريی  بكات  ئیسپات  بۆ  ئه وه مان  ده یه وێت 
نییه   هیچ  مرۆڤ  ئێمه ی  ئاگایی  و  ئه قڵپه روه ریی  و 
ئه و  كه   نائاگاییمانه وه ،  ئه قڵی  ڕه نگدانه وه ی  له   جگه  
به  )من و منی بااڵ و ئه و( ڕاڤه ی ده كات. جا ئه گه ر 
ئه و شیكاريیه ی فرۆید بۆ ده روونی مرۆڤ وه ك تاك 
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كۆمه ڵگه   ده سته جه معی  ئه قڵی  بۆ  ئه وا  بێت،  ڕاست 
هه مان  ئه كرێت  ڕوونی  به   زۆر  واته   ڕاستتریشه . 
خوێندنه وه ی ده رونشیكاری فرۆید له سه ر كولتووری 

)منپه روه ریی( كۆمه ڵگه ی مرۆڤدا جێبه جێ بكه ین.
له سه ر  كار  كۆمه ڵگه دا  له   ئایدۆلۆژیا  ئه گه ر 
بكات  نه یاره كه ی  سڕینه وه ی  فه لسه فه ی 
له به رئه وه ی له  بناغه دا لێی جیاوازه  و به رژه وه ندی 
سڕینه وه یه   ئه م  ئه وا  ناچۆنیه كن،  فه لسه فه كانی  و 
ئاستی  له   مرۆڤه كانیش  تاكی  تاك  و  كۆمه ڵگه   بۆ 
خوارێدا دابه ش ده بێت و په رچ ده بێت، له  ده روونی 
كۆمه ڵگه یه دا  ئه و  هاواڵتییه كی  هه ر  تاكه كه سی 
له   پێده كرێت.  گه شه ی  و  ده ڕوێنرێت  ڕق  هه مان 
ئه وانیدیكه ی  مرۆڤ  شێوه یه ،  له م  كۆمه ڵگه یه كی 
و  بیروڕا  و  نه ريت  و  جیاواز  كولتووری  وه ك 
شێوه ژیانی جیاواز ته قه بوڵ ناكات وه ك ئه وه ی كه  
هه ن، هه روەها كۆمه ڵگه  له  ژیانی ده سته جه معییاندا 
گشتیه كان  به ژره وه ندییه   گه شه پێدانی  هاریكاری 
به ڵكو  ناكه ن،  كۆشش  گشتی  خه می  بۆ  نابن، 
ego- خودسه نته ریی  و  منویستی  و  منپه رستی 

centrism ته شه نه ی پێده كرێت و جێگه ی هه موو 
له بری  ئه وسا  ده گرنه وه .  به رپرسیارێتییه ك  جۆره  
بابه تێك  ببێته   شارستانییه ت  به رپاكردنی  ئه وه ی 
لێبخۆن،  پێیه وه  سه رقاڵ بن و خه می  كه  هه موان 
له بری ئه وه ی هۆشی گشتی كۆمه ڵ سه رقاڵی  وه  
نیشتیمانيی و  ماڵی ده وڵه ت و سامانی  بیناكردنی 
كۆمه ڵ  گشتی  هۆشی  ئه وا  بێت،  ژیاری  پڕۆژه ی 
و  خۆی  ماڵی  ته نێ  كه   ئه دات  ئه وه   بۆ  هه وڵ 
سه ر  خۆی  تاكه كه سی  پڕۆژه ی  و  خۆی  سامانی 
»به رژه وه ندی  بۆ  هه وڵدان  به ڵكو  به ربگرێت.  و 
ببێته   له  كولتووری وەها جڤاتێكدا ڕه نگه   گشتی« 
عه یبه یه كی گه وره  و به  گه وجیش له  قه ڵه م بدرێت!

 بۆیه  ده شێت بوترێت كه  ئه نانییه ت ته نیا حاڵه تێكی 
تاكه كه سی  الیه نی  ته نیا  كه   نییه   ده روونئاكارانه  
مرۆڤ بگرێته وه ، یان ببێته  نه خۆشییه كی ئه خالقيی 
و كێشه ی ڕه فتارناسیانه ی لێوه  په یدا ببێت، به ڵكو 

ڕه نگێك  ده بێته   كۆمه ڵگه یه كدا  وەها  له   ئه نانییه ت 
كه  وێنه ی گشتی كۆمه ڵگه ی پێ بۆیاغ ده كرێت و، 
هه ر  ڕۆشنبیریی  و  كولتوور  قواڵیی  له   ئه نانیه ت 
تاكێكی كۆمه ڵگه دا ڕه گ و ڕیشه ی خۆی داده كوتێ. 
بۆ  تاك  كه   له بارده چێت  هۆشیارییه   ئه و  ئه وسا 
بۆ  خه م  تاك  هه یه تی،  كۆمه ڵگه   ژیانكردنی  خۆش 
به الیه وه  هه ر گرنگیش  ناخوات،  دواڕۆژی كۆمه ڵ 
تاك  ده ڕوات،  ئاقارێك  چ  به ره و  كۆمه ڵگه ی  نییه  
ده بێته  خودپه رستێك كه  شه وورۆژ بۆ ڕه فاهییه ت 
لێره دا  ده مه وێت  بیرده كاته وه .  گیرفانپڕی خۆی  و 
بڵێم كه  ئه م كولتووره  منپه رستییه  زاده ی ده ستی 

حاڵه تی ڕامیاری منپه رست و نه رجسییه .
وابێت  پێی  فرۆید  سیگمۆند  ئه گه ر  هه روەها   
هۆشیارییه كانی  بیركردنه وه   و  بڕیار  و  كرده وه   كه  
له دیوی  نائاگاییه كانمانه ، كه   ئاماژه   به ره نجامی  ئێمه  
منیش  ئه وا  خه وێنراون،  ئێمه دا  مێشكی  پشته وه ی 
لێره دا پێموایه  كه  به شێكی زۆری وێنه  كۆمه اڵیه تيی 
هۆشیاريی  به   كه   ئێمه   ژینی  كولتوورییه كانی  و 
له   بریتین  ته نیا  ئه نجامیانده ده ین  ئاگاییه وه   و 
ڕه نگدانه وه ی ئه و ئه قڵه  نائاگاییه ی كه  سیاسییه كان بۆ 
ئێمه یان تۆماركردووه . ڕه نگه  به بێ ئاگایی هه ركامێك 
له  ئێمه  سیاسه ت ده خل به شێوه ی جلوبه رگه كه   بكات 
یان  ده یچڕین  كه   گۆرانییه ی  به و  ده یپۆشین،  كه  
گوێبیستی ده بین، یان ئه و خواردنه ی ده یخۆین، یان 

ئه و به رنامه  ته له فزیۆنییه ی كه  لێی ده نۆڕین. 
ڕێوڕه سمه   و  نه ريت  و  كولتوور  سێیه م: 
خه ڵك  نێو  ڕۆشنبیريیه تی  و  كۆمه اڵیه تییه كان 
سرووشتێكی داینامیكییان هه یه . هیچكات هیچ جۆرێك 
نه ماوه ته وه ،  جێگیری  و  نه گۆڕيی  به   كولتوور  له  
جا  بووه ،  به رده وامدا  گۆڕانێكی  له   هه میشه   به ڵكو 
به خێرایی بووبێت یانیش له سه ره خۆ و به  هه سپایی. 
له وه ته ی مرۆ هه یه  له م سه ر زه وییه ، بیركردنه وه  و 
نه ريت و عادات و نۆڕم و یاسا كۆمه اڵیه تییه كان له  
ده ستكاری كردن و گۆڕانكاریدابوونه ، ڕه نگه  ئه وه ی 
ئه مڕۆ خه ڵك پێی ئاسایی و باش بێت، چه ند ده یه  
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ساڵێك به ر له ئێستا خه ڵك نه يوێرابێت هه ر بیریشی 
شوره یه كی  و  نه نگ  و  عه یبه   یان  بكاته وه ،  لێ 
ئه م  كه   ئه وه ی  به اڵم  بووبێت.  گه وره   كۆمه اڵیه تی 
جواڵن و گۆڕانكارییه  كولتوورییه ی هێناوه ته  ئاراوه  
بریتی بووه  له  تێپه ڕینی ڕۆژگار و هاتن و چوونی 
وه چه  یه ك له  دوای یه كه كان. سیاسه ت ڕۆڵێكی كارا 
كاراكته ره   ده گێڕێت.  كولتوورییه   وه رچه رخانه   له م 
سیاسییه كان ته نیا ڕژێم و سستمی ڕامیاری بۆ ئێمه  
داناڕێژن، به ڵكو ئه قڵیه ت و بیركردنه وه ی كۆمه اڵیه تيی 
و ڕه فتاری كولتووریانه ی ئێمه ش به وشێوه یه ی كه  
یانیش  به ڕاسته وخۆ  چ  جا  ده كه ن،  بینا  ده یخوازن 
به  ناڕاسته وخۆ. سیاسيیه كان له  توانایاندا هه یه  كه  
میدیا به شێوه یه ك ئاڕاسته  بكه ن كه  جۆره  گوتارێك 
نیشانبدات كه  ئه وان ده یخوازن، سیاسيیه كان گرنگی 
و  ڕادیۆ  و  ته له فزیۆن  له   ده ده ن  میدیا  گوتاری  به  
فه یسبووك و ئه نته رنێت و گۆڤار و ڕۆژنامه كانیشدا، 
چ به وه ی خۆیان بنوسن و بدوێن، یانیش چ به وه ی 
كۆمه ڵ  ده سته بژێری  و  ڕۆشنفكر  و  نوسه ر  كه  
پاڵپێوه  بنێن كه  به و فه لسه فه یه  بنوسن كه  خزمه ت 
به  پڕۆژه ی ئه وان ده كات. ئاشكراشه  له  پشت هه ر 

دێڕه  نوسینێكدا فه لسه فه یه ك هه یه . 
كه   ده ریانخستووه   توێژه ران  ئه مه ش،  له پاڵ 
گوتاری میدیاییMedia discourse  كاریگه ری 
ده سته جه معی  كولتووری  له سه ر  ڕاسته وخۆ 
هه م  لێره   كولتوور  هه ڵبه ت  داده نێت.  كۆمه ڵگه  
مێنتاڵیتی و ئه قڵیه ت و فیكركاری ده گرێته وه ، هه میش 
خوو و ئاكار و ڕه فتار و ڕه وشتی كۆمه اڵیه تییانه  

نێو بنج  ده گرێته وه . ڕه نگه  گوتاری میدیایی بچێته  
به شێكی  ڕه نگه   نائاگاییمانه وه .  ئه قڵی  بنه وانی  و 
و  شعور  و  نه ست  و  هه ست  و  بڕیاردان  زۆری 
گوتاره ی  ئه و  ڕكێفی  ژێر  بچنه   ئێمه   خووه كانی 
ده كرێت.  په خش  و  په رش  ئێمه   بۆ  میدیاوه   له   كه  
به شێوه ی  ته له فزیۆنه كان  له   ئێمه   قسانه ی  ئه و 
دووباره  گوێبیستی ئه بین، ئه و دیمه نكارییانه ی كه  
چاوه كانی ئێمه یان داگیركردووه ، ئه و مۆسیقایانه ی 
گه نگه شه   و  دیبه یت  ئه و  یاخود  ئه بین،  گوێبیستی 
فیكريی و سیاسییانه ی ئێمه  زۆر به  په رۆشین بۆ 
سه رنج كردنیان، ئه و پاڵه وانانه ی له سه ر ته له فزیۆن 
بنه وانی  نێو  ده چنه   دواجار  ده ده ن،  بۆ  وتارمان 
مێشكی نائاگایی ئێمه وه  و تۆمار ده بێت. دواجاریش 
ژینی خۆمان ته سلیم به  ئه قڵی نائاگاییمان ده كه ین و 
پێوه ی پابه ند ده بین جا حه زمان لێی هه بێت یان نا.

په رتوكێكدا  له   میڵ(  )سارا  ئه مه ریكی  توێژه ری 
كه   ئه كاته وه   ئه وه   له سه ر  جه خت  )گوتار(  به ناوی 
په یوه ندییه كی پێكه وه یی و توندوتۆڵ له  نێوان ئه م چوار 
گوتار(  سیاسه ت،  ئایدۆلۆجیا،  )كولتوور،  چه مكه دا 
بوونی هه یه . جه خت له سه ر ئه وه شده كاته وه  كه  ئێمه  
ژیانماندا،  له   )مانا(  دۆزینه وه ی  و  دروستكردن  بۆ 
یان بۆ وه اڵمی پرسیاره كانمان، زۆرجار په نا ده به ین 
بۆ ئه و وه اڵمه  حازربه ده ست و ئاماده كراوانه ی كه  
بیریاره كانی  و  ئاكته ر  و  ته له فزیۆن  پاڵه وانه كانی 
بینه ر  ئه قڵی  كردووه .  پێشكه ش  ئێمه یان  بۆ  میدیا 
ده كات  حازربه ده ستانه   وه اڵمه   ئه و  ته سلیمی  خۆی 
به   بگره   و   نیشاندراون،  تیڤی  له   وه خته   زوو  كه  

هه موو پێكه وه ییه كی كولتووريی و كۆمه اڵیه تيی و 
ئاینی له  كڕۆكدا زاده ی پێكه وه یی ڕامیارین! 

پێچه وانه كه شی ڕاسته .

;
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لێشاویش ئاخێنراونه ته  نێو مێشكی بینه ره وه ،  بۆیه  
مێشكی بینه ر له  وەها حاڵه تێكدا له  په لوپۆ ده كه ویت 
و ته نێ ڕۆڵی كائینێكی پاسیڤ و وه رگر ده گێڕێت و، 
قسه كه ره كانی نێو میدیاش ڕۆڵی ئاكتیڤ و به خشه ر 
ده گێڕن. لێره دا ئه وه ی جه ختی لێده كه مه وه  ئه وه یه  كه  
سیاسه ت و سیاسییه كان وه ك ده رهێنه ره كان ڕۆڵی 
هه ره  سه ره كی ده گێڕن له  جواڵندنی ئاكته ره كان و 

فێركردنیان. 
نوسه ری ئیتاڵی )ئه نتۆنیۆ گرامشی(، كه  یه كێك 
بووه  له  به ناوبانگترین ڕۆژنامه نووسه كانی سه ده ی 
ئه و  بۆ  چه مكێك  دنیاش،  و  واڵته   ئه و  بیستی 
كه     Hegemony به ناوی  داده ڕێژێت  مه به سته  
ده گونجێ له  كوردی بۆ )هه ژموون( وه ربگێڕدرێت. 
هه ژموون  سیاسیيه كان  كه   پێیوایه   گرامشی 
تاكه كانی  بیركردنه وه كانی  هه موو  سه ر  ده خه نه  
ئه قڵی  كه ناڵه كانیانه وه   له   ده یانه وێت  كۆمه ڵگه ، 
له   سیاسیيه كان  چونكه   بكه ن،  داگیر  كۆمه ڵگه  
ڕێگه ی گوتاره كانیانه وه  كۆمه ڵگه  بۆ كالس و چین 
دابه ش  یه ك  له سه ر  یه ك  كۆمه اڵیه تی  توێژی  و 
ده كه ن، به  واتای تر »كۆمه ڵگه  هه رگیز ناچێته  ژێر 
كۆمه ڵگه   ئه گه ر  سیاسییه كانه وه   ئه جێندای  ڕكێفی 
گوتاری  و  دابه شنه كرێت  لێكجیا  كالسی  بۆ 

دیاریكراویان به سه ردا نه سه پێنرێت«.
ده كرێن،  پێشكه ش  گوتارانه ی  ئه م  تێكڕای 
و  ڕه وت  و  نۆرم  گۆڕینی  له سه ر  كاریگه ری 
ئێمه   به یه كی  یه ك  بیركردنه وه  كولتوورییه كانمانی 
سیاسیه كانی  جنێودانی  ڕه نگه   وێنه ،  بۆ  داده نێن، 
سه ر تیڤی ببێته  به شێك له  گوتاری ڕۆژانه ی ئێمه ، 
ئه گه ر ئێمه  ته نێ بینه رێكی ئاسایی ئه و به رنامانه ش 
بین  دووره په رێزیش  الیه نگیریشیان  له   و  بین 
به شێك  ده بێته   ناهۆشه كیی  و  نائاگایی  به   ئه وا 
له  تۆماری ئه قڵی دووه می ئێمه  و ڕه نگه  جارێكی 
بێته وه   ڕۆژانه مان  گفتوگۆكانی  له  دوتوێی  دیكه  
فلته ری  نه توانین  ئاسانی  به   سه ر زمانمان!  ڕه نگه  
بكه ین.  زمانمان  له سه ر  نه رێنیانه   وشه   ئه و 

زانكۆی  له   جه ی(  )تیمۆسی  ئه مه ریكی  توێژه ری 
)ئانا  توێژه ری سویدی  هه روەها  )ماساچوسێتس( 
ده یانه وێت  )گۆتێبۆرگه س(  زانكۆی  له   فالتامه ر( 
خه ڵكی  جوێندانی  كه   بكه ن  ئیسپات  بۆ  ئه وه مان 
سه ر شه قام و بازاڕ و جاده  و كۆاڵن په یوه ندیداره  
ته له فزیۆنه كان  كه   هه رزه كارییه ی  گوتاره   به و 
ڕه واجی پێده ده ن. بۆ ئه و مه به سته ش چه ندین وێنه 

 و نمونه ی جیاواز ده خه نه  به رده ستمان.
دوو  هه م  ڕامیاری،  و  كولتوور  ئه نجامدا:  له  
شانۆیین.  یاری  یه ك  لێكنه پچڕاوی  دیمه نی 
له   خلۆكه   دوو  وه ك  كه   بزوێنه رن  دوو  هه میش 
یه كدیدا گیربوون و یه كتری به  ئاڕاسته ی جیا جیا 
كولتووری  نۆڕمی  شێوه   سیاسه ت  ده خولێننه وه . 
ئێمه  داده ڕێژێت، یاری به  هه ست و نه ست و گوتار 
نوسین  له سه ر  قه رار  ده كات،  بیركردنه وه مان  و 
ده دات.  ده سته جه معییه كانمان  ئاكاره   و  زمان  و 
زۆربه ی جاریش له  نائاگایی ئێمه وه  ئه م حاڵه تانه  

بوونیان هه یه  و دێنه  ئاراوه .
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تەوەرى داهاتوو

گۆڤارى خاڵ بابه تى )دیاردەى سۆفیگەرى لەنێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا( ده كاته  ناونيشانى ته وه رى 
ژماره ى داهاتووى گۆڤاره كه ، له و چوارچێوه يه شدا ده خوازێت لێكۆڵينه وه  له م بوارانه دا بكرێت:

1ـ سه رچاوه كانى سۆفيگه رى ئيسالمى چين و له  كوێوه  دێن؟
2ـ ته سه وفى ئيسالمى چ په يوه ندييه كى له گه ڵ ته سه وفى هينديدا هه يه ؟

3ـ ديارده ى سۆفيگه رى له  كوێى ئايينى ئيسالمدايه ؟
4ـ سياسه ت چ كاريگه رييه كى  له سه ر هزرى سۆفيگه رى هه بووه ؟

5ـ كاريگه رى سۆفيگه رى له سه ر پێكهاته ى كه سايه تى مرۆڤ چييه  و به  چ شێوه يه كه ؟
6ـ ڕێبازه كانى سۆفيگه رى له  كوردستاندا چين و له  كوێوه  سه رچاوه يان گرتووه ؟

7ـ سۆفيگه رى چۆن و به  چ شێوازێك كاريگه رى له سه ر  جواڵنه وه  و شۆڕشه كوردييه كان داناوه  ؟
8ـ تا چه ند سۆفيگه رى كاريگه رى له سه ر ئه ده بى كوردى داناوه ؟

9ـ سۆفيگه رى چ كاريگه رييه كى له سه ر ئاشتى كۆمه اڵيه تى و باڵوبوونه وه ى تۆلێرانس هه بووه ؟ 
10ـ ئايا سستمى سه رمايه دارى كاريگه رى له سه ر هزرى سۆفيگه رى هه بووه ؟ 

11ـ سۆفيگه رى مۆدێرن چييه  و له  كوێى ئه و جيهانه دايه ؟
ـ داواكارين له  نوسه رانى به رێز، لێكۆڵينه وه كانيان له سه ر ئه و ته وه ر و بوارانه ى كه  ئاماژه يان 

پێدراوه  تا به روارى )2018/3/10( بنێرن بۆ گۆڤاره كه مان.

ديارده ى سۆفيگه رى 
له  نێوان دوێنێ و ئه مڕۆدا
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ملمالنێی ناوخۆیی 

لە  یە كە م ئە زموونی حوكمڕانیی 

كوردی ئیسالمیدا

بابەتى گشتیی
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ملمالنێی ناوخۆیی 

لە  یە كە م ئە زموونی حوكمڕانیی 

كوردی ئیسالمیدا

ژوودا و جێگە ی مە راقی 
درێژ و بە ردە وامە  لە  مێ

ناكۆكيی و ملمالنێی ناوخۆیی كورد چیرۆكێكی  دورو

دە ست  جۆرێك  بە   هە ریە ك  كە   ئە وانە   وە ك  ە یانیتری 
د و  خانيی  و  بە دلیسيی  شە رە فخانی 

گێڕانە وە یە كی  و  هە ڵوێستە یە  بابە تە   ئە م  ردووە . 
ك نە رم  ماجە راكانی  لە گە ڵ  پە نجە یان  و 

لە سایە ی  كوردی  سیاسی  ئە زموونی  انگتریین 
ناوب بە   و  پێشە نگترین  بارە ی  لە   مێژووییە   

دە  ناوە نجییە كانی ئیسالم كە  میرنشینی حە سنە وییە . 
حوكمڕانی عە باسییە كان لە  سە 

یاسین تەها

ی و عەرەبی 
ردوو زمانی كورد

سە. بە هە
ۆژنامەنوو

وێژەرو ڕ
 ت

نوكەییەكان دەنوسێت، هەڵگری 
ە كلتووریی و هە

لەبارەی بابەت

و ئاینزاكانی كوردستان.
ەرە لە ئاین 

بڕوانامەی ماست
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خۆبە ڕێوە بە ریی كورد لە  سایە ی 

دە سە اڵتی عە باسییە كان: 
نا  بیانییە  ڕە گە زە   زاینیدا  نۆیە می  سە دە ی  لە  
دە وڵە تی  جومگە كانی  بە سە ر  زاڵبوون  عە رە بە كان 
هۆكار  كۆمە ڵێك  بە   كە   بارودۆخە   ئە م  عە باسیدا، 
دە ركە وتنی  بۆ  ڕە خساند  دە رفە تی  كایە وە ،  هاتە  
لە چوارچێوە ی  نیمچە  سە ربە خۆ  چە ند دە سە اڵتێكی 
دە وڵە تی  دیارترینیان  كە   عە باسیدا«  »خە الفە تی 
بوە یەییە  فارسە كان بوون لە  هە رێمی چیا كە  ئێرانی 
هێندە   بوە یەییە كان  دە سە اڵتی  دە گرێتە وە .  ئێستا 
لە  ساڵی  لە سە ر حسابی عە باسییە كان   بوو  فراوان 
945ز كۆنتڕۆڵی بە غدای پایتە ختیان كرد و خە لیفە ی 
تە نها  داڕنی  دە سە اڵتە كانی  هە موو  لە   عە بباسییان 
بەهێزبوونی  لە گە ڵ  نە بێت)1(،  داهۆڵە كە ی  و  ناو 
عە باسییە كان،  لە سە ر سكی  نوێیە شدا  دە وڵە تە   ئە م 
ناوچە ییە  كانی  میرە  بۆ  ڕە خسا  زێڕین  دە رفە تێكی 
دە رچن  بە غدا  ڕاستە وخۆی  چە پۆكی  لە ژێر  تا  تر 
سە ربە خۆ  نیمچە   خۆبە ڕێوە بە ریی  دە سە اڵتی  و 
دابمهزرێنن، لە  پێش هە موویانە وە  میر »حە سنە وی  
گە ورە   لە   یە كێك  سە رۆكی  كە   بە رزیكانی« 
هۆزە كانی كورد بوو لە  ناو چە كانی ڕۆژئاوای ئێران. 
بوە یەییە كان  ناوخۆیی  ملمالنێی  حە سنە وە ی  میر 
میرایە تی  كۆتاییهاتنی  و  عە باسییە كان  الوازی  و 
خاڵۆوانی لە  عیشانییە كان یارمە تییاندا بۆ ڕاگە یاندنی 
بە ناوی  سە ربە خۆ  نیمچە   خێڵە كی  دە سە اڵتێكی 
خۆیە وە  و كۆنتڕۆڵی بە شێكی زۆری هە رێمی چیای 
كرماشانی  نزیك  لە   »سە رماج«ی  قە اڵی  و  كرد 
ئێستای كردە  پایتە خت. بە پێی گێڕانە وە  مێژوويیە كان 
و پاشماوە  شوێنە وارییە كان ئە م میرە  كوردە  بەهێزە  
بە  خێرایی دانپێدانانی عە باسییە كان و بوە یەییە كانی 
بە دە ستهێنا و سنووری دە سە اڵتی نزیكبوویە وە  لە  
بە غدا و بووە  ژمارە یە كی قورس لە  هاوكێشە ی هێز 

لە ناو سنووری دە وڵە تی عە باسیدا)2(.
كە   هە ر  بە رزیكانی«  »حە سنە وە ی  میر 
پە یوە ندییە كی  قایم كرد  پایە كانی دە سە اڵتی خۆی 

دامەزراند)3(،  فارسە كان  بوە یەییە   لە گە ڵ  بتە وی 
بۆئە وە ی    كردە وە   دە رگای  پە یوە ندییە ش  ئە م 
هە بێت  تایبە تی  دراوی  و  بسە پێنێت  تایبە ت  باجی 
ببێتە   چیا  هە رێمی  دە وروبە ری  ناوچە كانی  لە   و 
خۆی)4(،  سە ربە خۆی  ئابووری  و  دارایی  خاوە ن 
میر  خاتری  بەهێزبوون  كە   بوە یەییە كانیش 
حە سنە وییان دە گرت و بە رە نگاری نە دە بوونە وە  و 
بگرە   ناوبە ناویش دە بوونە  هاوپە یمانی بۆ شە ڕی 

نە یارە كانیان بە پێی بە رژە وە ندیی ڕۆژگار)5(.

دە سە اڵت و ناوبانگی حە سنە وە ییە كان:
بنە ماڵە ی  دامەزراندنی  مێژووی  دروستی  بە  
كە   لە وە ی  جگە   نە زانراوە  »حە سنە وە ی« 
بە رزیكانین و كە سێك بە ناوی »حوسێن كوردیی« 
هۆزی  لە   لقێكن  بنە ڕە تدا  لە   و  بووە   سە رۆكیان 
عیشانی)6(  ئیبن خە لدون كە  باسی مێژووی ئە م 
ڕووداوە كانی  لە   كردووە   كوردییە ی  دە سە اڵتە  
ساڵی 969 ـ 970 ز دا تە نها باسی درە وشانە وە ی 
دە كات  كوردی«  »حە سنە وە ی  میر  ئە ستێرە ی 
دانپێدانان  بە   ناچار  بوە یەییە كانی  كە   ناوچە كە   لە  
زانراوە   ئە وە   بە اڵم  كردووە )7(،  هاوپە یمانێتی  و 
دوو  غانم«  و  »ونداد  حە سنە وە ی  میر  خاڵۆوانی 
پاش  و  عیشانی  بوون  بنە ماڵە ی  گە ورە ی  ئاغای 
مە رگیان، میراتە كە یان بە  جێماوە  بۆ میر حە سنە وە ی 
دە ینە وە ری  شاری  ئە ویش  و  خوشكە زایان 
ڕۆژهە اڵتی كوردستانی لە  نزیك كرماشان كردووە  

بە  پێگە ی خۆيی و پایتە ختی دە وڵە تە كە ی)8(.
حە سنە وە ی  میر  دە وڵە تە ی  ئە و  دە كرێت 
كوردی   دە سە اڵتی  بە ناوبانگتریین  بە   دایمەزراند 
دە سە اڵتی  سایە ی  لە   و  ناوە ڕاست  سە دە كانی  لە  
چیا  هە رێمی  و  شارە زوور  لە   عە باسییە كان 
وتووە   زۆریان  مێژوونوسە كان  لە قە ڵە مبدرێت)9( . 
دە ربارە ی جوامێريی و لێهاتوویی میر حە سنە وە ی 
بە باشی،  ئاسایش  بە رقە راركردنی  لە وانە ش 
ڕێگریكردن لە  دیاردە ی دزيی و جە ردە یی، بنیاتنانی 
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بە   كۆمە ك  بە خشینی  تە نانە ت  و  مزگە وت  و  قە اڵ 
هە ردوو حە رە می مە ككە  و مە دینە ش لە  حیجاز )10(.
سنوری قە ڵە مڕە ویی ئە م دە وڵە تە  كوردییە  چە ند 
سامغان،  نەهاوە ند،  لە وانە ش:  گرتۆتە وە    شارێكی 
و  شارە زوور  ئازە ربایجان،  ناوچە ی  هە ندێ 
دە وروبە ری، ماوە ی پە نجا ساڵ زیاتریش میرنشینی 
و  بوو  هە ڵكشاندا  و  پە رە سە ندن  لە   حە سنە وی 
میرە كانی توانیان دە سە اڵتێكی خۆبە ڕێوە بە ری بۆ 
چیا  هە رێمی  دامێنی  و  ئێران  رۆژئاوای  لە   كورد 
دە سە اڵتیان  جاریش  هە ندێك  و  بكە ن  فە راهە م 

دە گە يشتە شارە كانی هە ولێر و موسڵ)11(.

مە رگی دامەزرێنە ر و سە رە تای قە یرانە كان:
میر حە سنە وی  پاش نۆزدە  ساڵ لە  حوكمڕانی 
كۆچی  سە رماج،  قە اڵی  لە   979ز  ك/   369 ساڵی 
دوایی كرد، بە مە ش گڵۆڵە ی زێڕینتریین سە ردە می 
خۆی  پاش  لە   ناوبراو   لێژیی،  كە وتە   میرنشینە كە  
كە   بە جێهێشت  كوڕی  حە وت  و  زۆر  پارە یە كی 
هە ریە ك بە  الیە كدا چوون و هە ندێك ڕۆشتنە   پاڵ  
باڵی »فخرالدولە«ی بوە یەی و هە ندێكی تر   باڵی  
»عضد الدولە « كە  لە  ملمالنێی ناوخۆییدا بوون )12( 
بەهێزكردنی  جیاتی  لە   كوڕە كان  پێیە ش  بە م 
بە رژە وە ندی  دوای  باوكیان  دە وڵە تە كە ی 
كە وتن  بوە یەییە كان  باڵێنی  باڵ  و  خۆیان  تایبە تی 
ناوخۆییە كانی  ملمالنێی  لە   بە شێك  بوونە   و 
حە سنە ویدا  میر  كوڕانی  لە ناو  دراوسێكانیان)13(. 
»بە ختیار« لە  هە موویان هە ڵكە وتووتر و ناودارتر 
زە خیرە ی  و  پارە   باوكیدا  قە اڵكە ی  لە   بووە ، 

لە بە ردە ست بوو، هە ر لە بە ر ئە مە ش چانسی زیاتر 
باوك،  و  دامەزرێنە ر  میری  جێگرتنە وە ی  بۆ  بوو 
بە اڵم بە  فێڵی میری بوە یەی عە زد ئە لدە ولە  هە موو 
توانا دارایی و سە ربازییە كان لە  دە ستی بە ختیار و 
براكانی تری دە رهێنران و هێز و دە سە اڵت درایە  
»بە ختیار«،  لە بری  »بە در«و  بە ناوی  كوڕێكیان 
باوكی)14(  جێگرە وە ی  فرمانڕە وای  كرایە    ئە و 
كوردانی  سە رۆكی  بووە   كاتیشدا  هە مان  لە   و 
بە رزیكانيی و خاوە ن جە ڵە بی ئە سپ و سامانێكی 
لە سە ر  تاج  ئە م  لە گە ڵ  زیو)15(  و  زێڕ  زۆری 
نانە شدا سە رجە م براكانیتری خرانە  زیندان، چونكە  
ئە وانە شی  نە بوون)16(،  ڕازیی  دە ستوورە   بە م 
ناوبران)17(  لە   فرمانە   لە م  یاخیبوون  و  نە گیران 
لە   تر  كە سی  »بە در«  لە   جگە   سە رە نجام  و 
و  نەهێڵرایە وە   حە سنە وە ی  میر  كوڕە كە ی  حە وت 
ئە مە ش  كوژران)18(،  یان  گیران  یان  هە موویان 
بە پێی  و   كراوە  باس  ئە سیر  ئیبن  الی  ڕوونی  بە  
گێڕانە وە ی ئە م مێژوونوسە  سە رجە م كوڕانی میر 
حە سنە وە ی لە ناوبراون تە نها میر بە در نە بێت كە  
الیە نگر و پاڵپشتی نزیكی بوە یەییە كان بووە )19(. 

هە رچە ندە  لە سە ر میر بە در شە ش برا كوژراون، 
بە اڵم لە بارە ی ژیانی ئە وە وە  گێڕانە وە  و پە سە ندكردنی 
بە رزی  ئازایە تی،  ناوبانگی  لە وانە ش  هە ن  زۆر 
سە لیقە ی  و  بە خشش  چاكە كردن،  زۆر  كە سایە تی، 
سە ربازیی، دروستكردنی سێ هە زار تە كیە  و خانە قا 
و مزگە وت لە گە ڵ كۆمە ككردنی رێبوارانی ماڵی خودا 
دینار)20(،  هە زار  سە د  بڕی  بە   سااڵنە   مە ككە   لە  
لە   خە الفە تە وە  دیوانی  لە   لێوە شاوە ییە وە   بەهۆى 

سنووری دە سە اڵتی حە سنە وە ی كوردیی
 بووە  پە ناگە ی ستە م لێكراوان

;
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پێ  والدولە «ی  »ناصرالدین  نازناوی  998ز   ساڵی 
چووە   میرنشین  جۆرە ش  بە م  دە بە خشرێت)21(، 
دە سە اڵتی حە سنە وە ی  و سنووری  نوێوە   قۆناغێكی 
كوردیی بووە  پە ناگە ی ستە م لێكراوان و ئە وانە ی بە  
هە ڵدههاتن)22(،  خۆیان  جێگای  لە   جیا  جیا  هۆكاری 
لە گە ڵ  بە در  میر  بااڵدە ستییە ی  و  نازناو  ئە م  بە اڵم 
سە رهە ڵدانی شە ڕی كوڕ و باوكدا كە وتنە  بە ر مە ترسی 
لە ناوچوون و لە  پێشهاتێكی چاوە ڕوان نە كراودا هیاللی 
كوڕی بە  پاڵپشتی دایكی كە  لە  هۆزی شازنجان بوو 
لە  دژی  نوێی شە ڕی  بە رە یە كی  لێی هە ڵگە ڕایە وە  و 
ڕزگاربووی  تاقە   ئە و  كە   لە كاتێكدا  كردە وە    باوكی 
لە وە ش  جگە   برابوو،  حە وت  شە ڕی  بە جێماوی 
كوردییە كانی  لە گە ڵ هۆزە   ناوخۆیی  چە ندین شە ڕی  
دراوسێیدا هە بوو )23(، بە پێی سە رچاوە كان پاڵنە ری 
بۆ  دە گە ڕێتە وە   باوكی  لە   هە ڵگە ڕانە وە دا  لە م  هیالل 
لە دایكبوونی  ساتە وە ختی  لە   چونكە   دایكی،  هاندانی 
ناچار الی  ئە میش  بە  جێیهێشتبوون و  باوكی  ئە ودا 

دایكيی و دوور لە  باوكی گە ورە  ببوو)24(.
كە  فرمانڕە وایی میرنشینی حە سنە وە یی كە وتە  
بەهاندانی  بە در،  كوڕی  هیاللی  سە روكاڵوی 
بوە یەییە كان دە كە وێتە   دژایە تی دۆستانی میر بە دری 
بە سە ریدا  توانی  فێڵ  بە   باوكی  بە اڵم  باوكی)25(، 
سە ر بكە وێت و بە مە ش دوژمنایە تی لە  نێوان كوڕ و 
باوكدا خە ست بوویە وە  و   بە یە كجاریی میرنشینی 
حە سنە وە ی بە رە و الوازی ڕۆيشت و بە سە ر دوو 
باڵدا پە رتە وازە ی كرد، كە  باڵی كوڕ و باوك بوون 
زیندان  لە   هیالل  باوك  باڵی  سە ركە وتنی  پاش  و 
دانرا لە  بە غدا و لە  گۆڕە پانە كە  دوورخرایە وە )26(. 
میر بە در دوای زاڵبوونی بە سە ر هیاللی كوڕیدا 
بە ردە وامبوو لە  پێشڕە وی شە ڕی ناوخۆیی و لە گە ڵ 
كوردانی دراوسێی تا ئە وكاتە ی بە  دە ستی هۆزە كانی 
گۆران لە ساڵی 1015ز كوژرا و تە رمە كە ی لە  شاری 
مە شهە د ئە سپە ردە  كرا)27( ئە وە ش گومانی دروست 

كردوە  لە سە ر ئە وە ی كوردێكی شیعە  بووبێت. 
بوو،  زیندان  لە   هیالل  و  كوژرا  بە در  میر  كە  

باپیرانی  موڵكی  ویستی  هیالل  كوڕی  تاەیری 
باوكیشی  ئە مە شدا  لە گە ڵ  هاوكات  و  بگێڕێتە وە  
سە ری  خە الفە تە وە    پایتە ختی  بە غدای  زیندانی  لە  
لە كار  كار  تازە   بە اڵم  گە ڕایە وە ،   و  هە ڵدایە وە  
بشێويی  زنجیرە یە ك  بە وهۆیە شە وە   ترازابوو  
هۆی  بووە   كە   گرتە وە   شارە زووری  ئاژاوە   و 
تاەیری  مردنی  بە   و  دانیشتوانە كە ی  ئاوارە بوونی 
بە   كۆتایی  كردە یی  بە   1016ز  لە   هیالل  كوڕی 
ناوچە ی  و  موڵك  و  هات  حە سنە ویی  میرنشینی 
عە نازی  بنە ماڵە ی  بۆ  گواسترایە وە   دە سە اڵتیان 
لە   سە لجوقییە كان  توركە   دواتریش  كوردی)28( 
جومگە كانی  كۆنتڕۆڵی  و  دە ركە وتن  ناوچە كە  

دە سە اڵتیان كرد لە  ناوچە كە  و لە  بە غدا.
بنە ماڵە ی  ناوخۆیی  ملمالنێی  جۆرە ش  بە م 
حە سنە وە ی فە رمانڕە وا دە رفە تێكی زێڕینی لە  كیسی 
كورد دا، ئە م ملمالنێیە    لە  مردنی دامەزرێنە رە وە  تۆخ 
بویە وە  لە  نێوان هە ر حە وت كوڕە كە ی و سە رە نجام 
قە تڵ و عامی شە شیان لە سە ر جێگرتنە وە ی باوكیان، 
هە ر ئە مە ش دە رگای كردە وە  بۆ ملمالنێی زیاتر لە م 
میرنشینە  كوردییە  و كار بە وە  گە شت دوای شە ڕی 
براو برا و باوك و كوڕیش سە نگە ر لە  یە كتر بگرن 
و ئە و بڕە  هێز و شكۆیە ش كە  مابوویان لە  دە ستی 
بدە ن. هاوكات لە گە ڵ ئە م خۆرە  ناوخۆییە شدا وادیارە  
مۆركی خێاڵیە تی میرنشینە كە  هە میشە  وایكردبوو لە  
گە ڵ كوردانی شازنجان و گۆراندا بە ریە ك بكە ون و 
هیچ كات هاونە تە وە یی نە بۆتە  هە وێنی دامەزراندنی 
هاوپە یمانێتییە كی بەهێزی خێاڵیە تی كوردی لە  ئێران 
و شارە زوور بە رانبە ر بوە یەییە  فارسە كان و هۆزە  
زۆرجار   بوە یەییە كان  بە پێچە وانە وە   عە رە بییە كان، 
وە رگرتووە   حە سنە وییە كان  ناكۆكی  لە   كە ڵكیان 
ئە و  تا  بردوون  تااڵن  بە   پارە شیان  و  سامان  و 
نە مان  لە سە ر شانۆی سیاسی  یە كجاری  بە    كاتە ی 
دە سە اڵتیان  ڕۆژگارێك  لە كاتێكدا  دوورخرانە وە  و 
و  درێژبوویە وە   كرماشان  و  بە غدا  تا  موسڵە وە   لە  

بە خششیان گە يشتە  حە رە مە  پیرۆزە كانی حیجاز .  
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شوان هە ورامى

ە  ديوانێكى شيعرى بە ناوى )سۆراغى 
جە . جگە  ل

19، هە ڵە ب
ە دايكبووى 67

ل

اوە  بۆ  سە ر زمانى كوردى. خاوە نى 
ژيان(، ژمارە يە ك كتێبى وە رگێڕ

 لە  زانكۆى لە ندە ن.
خوێندكارى ماستە رە

كراوە يە . 
سە دان وتارى باڵو

ڕامان 

لە  وێستگە كانی ئە م قۆناغە 
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بە شى دووە م

توركیا و ناوچە كە: 
لە  دوای سە ركە وتنی ئاكپارتی لە  هە ڵبژاردنە كانی 
ژیانی  لە   نوێ  قۆناغێكی  2003دا،  و   2002
سیاسیی توركیادا دە ستیپێكرد، كە  دە كرێ بوترێت 
هاتنی  دوای  قۆناغی  و  ئاكپارتیی  لە   بە ر  قۆناغی 
ئابووریی  و  ڕووی سیاسیی  لە   چونكە   ئاكپارتی، 
ڕوویاندا،  ڕیشە یی  گۆڕانكاریی  كۆمە اڵیە تییە وە   و 
لە   دیموكراتیی  كرانە وە ی  سیاسییە وە   لە  ڕووی 
توركیادا زۆر بە رچاوە ، بە تایبە تیی لە  فراوانبوونی 
و  دە ستووریی  دادگە ی  جاران  ئازادییە كاندا، 
كە مالیيە كان و سوپا وە ك سێكوچكە یە كی شووم؛ 
چاكسازییە كدا،  هە ر  ڕێگە ی  لە   بوون  ڕێگر 
عە لمانیی  سستمی  پاراستنی  بیانووی  بە   ئە ویش 
هە ر  ئە مجارە یان  بە اڵم  ئە تاتۆركيیە وە .  میراتی  و 
كێشە   چارە سە ركردنی  بە   ئاكپارتی  سە رە تاوە   لە  
ئابوورییە كان و گە شە ی توركیا، بە ڕە ی لە ژێرپێی 
عە لمانيیە  پە ڕگیرە كان دە رهێنا، بۆیە  قۆناغ بە  قۆناغ 
چاكسازییە  دە ستوورییە كانی بردە  پێشە وە ، كە  لە م 
قۆناغە شدا ئە م كرانە وە یە  بۆ كوردیش دە سكە وتی 
و  حكومە ت  گفتوگۆی  لە الیە ك  بوو،  تێدا  باشی 
ئارام  كوردستانی  باكووری  قە ندیل؛  و  ئۆجە الن 
هێوربوونە وە ،  شارە كانی  و  گوند  و  كردە وە  
دە یان  دوای  ئابووریی  گە شە ی  تریش  لە الیە كی 

ساڵ وێرانیی گە ڕایە وە  بۆ كوردستان. 
دووركە وتنە وە ی شە ڕ لە  كوردستان خزمە تێكی 
لە   كورد  توركیا،  و  كورد  بە   بوو  دووالیە نە  
بە و  توركیاش  دە كە وتە وە ،  دوور  نەهامە تیە كانی 
لە  گە مە ی سیاسیی  ئارامیيە  سوپا و ژە نڕاڵە كانی 
توركیادا  دە سە اڵتی  بە سە ر  هە ژموونیان  و  دوور 
دادگە ی  كە   سێیە میش  باڵی  دە خستە وە ،  دوور 
و  تێداكرا  ڕیشە یی  گۆڕانكاریی  بوو؛  دە ستووریی 
چیتر نە یدە توانی ببێتە  مە ترسیی بۆ سە ر پارتە كان 

و هە ڵوە شاندنە وە یان. 
قۆناغە   ئە م  چاكسازییە كانی  و  گۆڕانكاریی 
جیهان  ناوچە كە  و  توێژینە وە ی  ناوە ندە كانی  بۆ 
ڕاپۆرتی  لە وبارە وە   هە ربۆیە   بوو،  بایە خ  جێی 
زۆر باڵودە كرێنە وە ، هە یە  بە  ئە رێنیی و هە شە  بە  
نە رێنیی هە ڵیدە سە نگێنن، بۆ نمونە  )ناوە ندی دایان 
بۆ توێژینە وە  لە  خۆرهە اڵتی ناوە ڕاست و ئە فریقا(

كە   باڵوكردە وە ،  ڕاپۆرتێكی  2017دا  ئابی  لە   دا، 
كە   ڕێوشوێنانە ی  ئە و  لە وە ی  دە ربڕیی  نیگە رانیی 
و  خوێندن  و  پە روە ردە   لە   توركیادا  لە   ئاكپارتی 
یاسای هاوسە رگیرییدا گرتوویە تیە  بە ر؛ شۆڕشێكی 
ئاكپارتی  كە   ئە تاتۆركدا،  میراتی  بە سە ر  سپیە  
دە یە وێت ڕە نگێك بداتە  توركیا كە  كۆك بێت لە سە ر 

خە ون و ویستە  ئیسالميیە كە ی. 
پە روە ردە ی  وە زیری  لێدوانی  باسی  راپۆرتە كە  
توركیا )عیسمە ت یە ڵماز( دە كات لە  مانگی تە مووزدا 
پڕۆگرامە كانی  لە   ئە تاتۆركیە ت  تە واویی  بە   كە  
بڕیارانە   ئە و  هێشتا  باوە كو  سڕاوە تە وە ،  خوێندندا 
جێبە جێ نە كراون، هەروەها باسی كودە تاش یە كێكی 
پڕۆگرامە كانی  ناو  خراوە تە   كە   باسانە ی  لە و  ترە  
خوێندنە وە ، كە  لە و بە شە دا باسی گرنگیی حكومە تە  
كودە تا  مێژووی  و  دیموكراسيیە كان  هە ڵبژێردراوە  
ڕاست  ئە مە   دە كات،  توركیا  سە ربازییە كانی 
پێچە وانە ی ئە و ڕێوشوێنە یە  كە  ڕاستە وخۆ لە  دوای 
كتێبە كانی  كاتە   ئە و  كە   گیرایە بە ر،  كودە تای 1960 
پە روە ردە  پە سنی دە ستێوە ردانە كانی سوپای دە كرد، 
ڕۆژی  وە ك  ئایاریان  27ی  ڕۆژی  كودە تاچیان 

ئازادیی و دە ستوور كربووە  ڕۆژی پشوودان.
ڕاپۆرتە كە  دە ڵێت ئە م شۆڕشە  سپیە ی ئاكپارتی 
بە   كە   سوپایە ،  شۆڕشە كە ی  پێچە وانە ی  ڕاست 
هیچ شێوە یە ك شە رعیە ت ناداتە  میراتی ئە تاتۆرك، 
بە ڵكو كتێبە  نوێیە كان ئە وە  فێری خوێندكار دە كات 
كە   ئە وانە ی لە  15 تە مووزی 2016 دا بە رگرییان 
وە زارە تی  هەروەها  تێكۆشە رن.  كرد   واڵت  لە  

ڕامان 

لە  وێستگە كانی ئە م قۆناغە 



ژماره )15(
شوباتى 2018

     88  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
تیۆری  بە   گۆڕیووە   )داروین(ی  تیۆری  پە روە ردە  
ساڵی  لە   بابە تە   ئە م  كە   الخلق(،  )نظریة  خوڵقاندن 
وە زیری  دروستكرد،  زۆری  مشتومڕێكی  1987دا 
پە روە ردە ی ئە و كاتە  )وهەبی دینتشیلیر( دە یە ویست 
تیۆری داروین لە  پڕۆگرامە كانی خوێندندا البدات. 
هەروەها ئاكپارتی دە یە وێت لە مە ودوا بە  یاسایە ك 
كار بكات بۆئە وە ی موفتی بە شێك بێت لە  سستمی 
هاوسە رگیریی، وە ك فە رمانبە رێكی سە رۆكایە تیی 
كاروباری ئاینيی، بە پێچە وانە ی جاران كە  بە  تە نیا 
كە   بوو،  موختارە كاندا  و  شارە وانیی  دە ستی   لە  
پارتی گە لی كۆماریی دژی ئە م هە نگاوە  وە ستایە وە  
پێچە وانە ی  ڕاست  هە نگاوە   ئە م  ڕایگە یاند  و 
عە لمانیە تی دە وڵە تە  و ئە مە  پێگە ی هاوسە رگیریی 
دینیی لە  كۆمە ڵگە دا بەهێز دە كات، ئە مە  سە رە ڕای 
ئە وە ی كە  دە وڵە ت ئاماژە ی بە وە دا كە  ئە م هە نگاوە  
جێبە جێ  بە ركاری  یاسای  لە   گۆڕانكارییە ك  هیچ 

كراودا ناكات)17(. 
گە رچی توركیا ویستی هە موو واڵتانی ناوچە كە  
لە قە ڵە مبدات  خۆی  بۆ  ستراتیژیی  قواڵیی  وە ك 
لە گە ڵدا  ئابوورییان  و  سیاسیی  پە یوە ندیی  و 
سووریا  لە گە ڵ  ڕووە شە وە   لە و  دابمهزرێنێت، 
بەهێزی  پە یوە ندیی  كە نداودا  واڵتانی  و  ئێران  و 
عە رە بی،  بەهاری  هە ڵگیرسانی  بە اڵم  ڕێكخست، 
ئە و  چونكە   ترە وە ،  هە ڵوێستێكی  خستە   توركیای 
خانە ی  كە وتە   دیموكراسی  واڵتێكی  وە كو  واڵتە  
ناوچە كە شدا  لە   شۆڕشگێڕانە وە ،  لە   الیە نگریی 
دیكتاتۆران و بنە ماڵە  خێڵە كیە كان؛ كە  دژی ئازادیی 
كە وتنە   بوون،  دیموكراسیی  و  مرۆڤ  مافی  و 
خۆسازدانە وە  بۆ كودە تا و ڕێگریی لە  سە ركە وتنی 
شۆڕشی گە الن، بۆیە  ئاساییە  لە  وەها هە لومە رجێكدا 
بە رە ی ئیستیبداد دژایە تی بە رە ی الیە نگری شۆڕش 
بكات، بۆیە  دە بینین سعوديیە  و ئیمارات و میسر 
دوژمنایە تیی توركیایان دە ستپێكرد، تە نانە ت بۆ ئە م 
مە بە ستە  ئامادە ن لە گە ڵ ئیسرائیلیدا ببنە  هاوپە یمان، 
بۆ ئە وە ی پێگە  و هە ژموونی توركیا لە م ناوچە یە دا 

بە  هە مان  ئیسرائیليیە كانیش  بكە نە وە ، چونكە   كە م 
لۆژیكی سـعودیيە كان قســــە  دە كە ن و بڕوایان وایە  
گە النی خۆرهە اڵتی ناوە ڕاست شایستە ی ئازادیی و 

دیموكراسـیی نین)18(. 
ببێتە   توركیا  ئێستا  كە   ئاساییە   زۆر  بۆیە  
ئیماراتیش هە موو  قە تە ر و سعودیيە  و  پشتیوانی 
بۆ  توركیا،  دژایە تیی  بۆ  بخە نە گە ڕ  هە وڵی خۆیان 
ئیستیفزازی  بۆ  ڕە قە   گرتنە وە ی  دوای  لە   نمونە  
دە وڵە تی  وە زیری  سە بهان(ی  )سامر  توركیا 
لە گە ڵ  هاوڕێ  كە نداو  كاروباری  بۆ  سعوديیە  
ئە مە ریكا  سە رۆكی  نوێنە ری  مە گكۆرك(ی  )برێت 
بۆ كاروباری كورد؛ سە ردانی باكووری سوریا و 
چە ند  هە واڵ  هە ندێ  بە پێی  كرد،  ڕە قە یان  شاری 
جارێكیش لە گە ڵ بە رپرسانی پە یە دە  كۆبۆتە وە ، كە  
توركیا بە  باڵی سوریای )PKK( ناویان دە بات و 
بە  تیرۆریستیان لە  قە ڵە م دە دات، كە  ئە م هە نگاوە  
لە   دووژمنكارانە   هە نگاوێكی  بە   توركیاوە   لە الیە ن 

دژی واڵتە كە ی هە ژمار دە كات)19(. 

توركیا و كورد:
بۆ  بگە ڕێمە وە   نازانم  پێویستی  بە   لێرە دا  من 
ئارارات  و  پیران  سە عیدی  شێخ  شۆڕشە كانی 
هە ڵگیرسانی  هۆكارە كانی  تە نانە ت  دێرسیم،  و 
شۆڕشی چە كدارانە ی پارتی كرێكارانی كوردستان، 
بۆیە   كراوە ،  لە سە ر  زۆری  قسە ی  بابە تگە لێكە  
بە رانبە ر  توركیا  تووڕە یی  باسكردنی هۆكارە كانی 

بە  كورد لە م قۆناغە دا، بە  گرنگتر دە زانم. 
باكوور  كوردستان،  پارچە ی  سێ  ئێستادا  لە  
بە   پە یوە ندییان  و باشوور و خۆرئاوا ڕاستە وخۆ 
بابە تێكی  وە كو  واڵتە   ئە و  بۆیە   هە یە ،  توركیاوە  
ئاسایشی نە تە وە یی خۆی مامە ڵە یان لە گە ڵدا دە كات، 
كە  دە كرێ بوترێت 70%ی كورد لە م سێ بە شە ی 

كوردستاندا دە ژین. 
كە   بدە ین،  بە ڕاستیە ك  ئاماژە   دە بێ  لێرە دا 
زۆرینە ی ڕەهای كورد و سە ركردە كانی بە ردە وام 
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دژ  هە ڵوێستی  لە كاتێكدا  و  دە ژین  هە ڵە یە دا  لە م 
دە بیستن،  و  دە بینن  توركیاوە   واڵتی  لە   كورد  بە  
تووشی جۆرێك لە  نیگە رانیی و شۆك دە بن، بۆیە  
توركیا  ڕێبە رانی  و  لە  سە ركردە   داوا  كورد  نابێ 
بكات وە ك ئە و بیر بكە نە وە ، چونكە  تا ئە م ساتە ش 
پە روە ردە ی ڕە گە زپە رستانە ی كە مالیی و حكومە تی 
نهێنیی و هاوتە ریب )الحكومة العمیقة( لە و واڵتە دا 
ڕە گی داكوتاوە . هە موو كودە تاكانی توركیا بە وە ی 
پاراستنی  بیانووی  بە   ئە وان  ڕابردووشە وە   ساڵی 
عە لمانیە تی ئە تاتوركی بە رپایان كردووە ، سە رۆكی 
مە ندە رێس(  )عە دنان  توركیا  گە لی  خۆشە ویستی 
ئە وان لە سێدارە یاندا، ئە وە  جگە  لە  هە زاران كوژراو 
و ئە شكە نجە دراوی دوای هە ر كودە تایە ك، تە نانە ت 
تۆرگۆت  سە رۆك  كە   هە یە   بەهێز  زۆر  گومانی 
كرابێت،  تیرۆر  و  كرابێت  ژەهرخوارد  ئۆزالیش 
دیموكراسیی  كرانە وە ی  دە یویست  ئە ویش  چونكە  
كردنە وە ی  بە تایبە تیش  دە ستپێبكات،  توركیادا  لە  
دە رگا لە گە ڵ كورد و گفتوگۆ لە گە ڵ PKKدا یە كێك 
ئە تاتۆركی  عە لمانیە تی  سوورانە ی  هێڵە   لە و  بوو 
كرانە وە ی  بزانین  دە بێت  بۆیە   بە زاندی.  ئە و  كە  
نە بوو،  ئاسان  شتێكی  ئاكپارتی  دیموكراسی 
بە تایبە تی لە گە ڵ كێشە ی كورددا، ئە و پارتە  وە ك 
قۆناغ  الممكنات(  )فن  دە كرێت  كە   ئە وە ی  هونەرى 
بە  قۆناغ چووە تە  پێشە وە ، بە اڵم لە الیە ن حكومە تی 
لە   توركیا  مێژووییە كانی  دووژمنە   و  نهێنی 
خۆرئاوادا، كە  لە  زیندووبوونە وە ی عوسمانیيە كان 
دە ترسن بە ردە وامبوون لە وە ی لە مپە ر لە  بە ردە می 

ئە و كرانە وە یە دا دروست بكە ن.

هۆكارە كانی نیگە رانیی توركیا:
هۆكارە كانی نیگە رانیی توركیا زۆرن، بە اڵم لە  

چە ند خاڵێكدا كورت دە كرێنە وە  :
1. لە بارە ی كوردانی باكوورە وە  ئاكپارتی لە وە  
 HDP و PKK  نیگە رانە ، كە  ئە وان بە  جۆرێك لە
كۆماری  نوێی  مێژووی  لە   كە   پێشە وە   چوونە  
توركیادا ڕووی نە دابوو، بە اڵم ئە وان خوێندنە وە یان 
بۆ ئە و نە رمیە ی ئاكپارتی زۆر هە ڵە  بوو، لە الیە ك 
واقعیی،  نە ك  بوو  ئایدیۆلۆژیی  هە ڵوێستە كە یان 
پارتی  بێهێزیی  بە   نە رمیە یان  ئە و  لە الیە كی تریش 
حوكمڕان دە زانی، ئە وە شمان بیر نە چێت كە  هە ندێ 
كە   هاندە دا  بە وشێوە یە   ئە وانی  دە رە كیی  هێزی 
پێویستە  بە شێك بن لە  گوشاری سە ر ئاكپارتی، بۆ 
نمونە  سكرتیری سۆشیالیستی نێودە وڵە تیی )لویس 
ئە یاال( كە  جولە كە یە كی الیە نگری ئیسرائیلە ، لە كاتی 
پە رلە ماندا،  لە   توركیادا  سە رۆكی  هە ڵبژاردنی 
فە ر مانی پێدابوون لە  نێوان عە بدوڵاڵ گويل و دە وڵە ت 
باخچە لی  بە   دە نگ  كورد  نوێنە رانی  دا  باخچە لی 
بدە ن، هۆكارە كە ش تە نیا ئە وە  بوو ئاكپارتی لە گە ڵ 
ئە یاال  و  بوون  خراپ  پە یوە ندییە كانی  ئیسرائیلدا 
و  ئە ردۆغان  لە   تۆڵە   كورد  كارتی  بە   دە یە ویست 
نە وە ستا،  بە وە شە وە    HDP بكاتە وە .  پارتە كە ی 
بووە  بە شێك لە  دژایە تیی توركیا لە  سیاسە تە كانی 
دژایە تی شۆڕشی  بە تایبە تی  دە رە وە یدا،  و  ناوخۆ 
قە یرانی  لە كاتی  ئە وە ی  گە یشتە   كار  تا  سوریا، 
نێوان توركیا و ڕووسیادا )سە الحە دین دە میرتاش(
كە   كرد؛  ئە ردۆغان  لە   هە ڕە شە ی  ڕووسیاوە   لە  
كاتێك  PKKش  بە خوێندنە وە ی  بڕووخێت.  دە بێ 

سعودیە  لە م قۆناغە دا هە ڵوێستە كانی 
نە بە  قازانجی دۆستە كانیە تیی و نە دە توانێت 

زیان بە نە یارە كانیشی بگە یە نێت.

;
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بینیی ئە مە ریكا لە  خۆرئاوای كوردستان هاوكاریی 
پە سنی  و  داعش  شە ڕی  بۆ  دە كات  باڵە كە ی 
باكووری  لە   واتێگە یشت  دە كات،  شە ڕڤانە كانی 
كوردستانیش بە  هە ڵگیرسانە وە ی شە ڕ و سە نگە ر 
نیگە رانیيە كانی  دە توانن  شارە كاندا  لە   لێدان 
ئە مە ریكا لە  توركیا بگۆڕن بە  پشتیوانیی و لە وێش 
خۆرئاوای  وە ك  بكە ن  دروست  خۆسە ر  هە رێمی 
باكوور جارێكی تر  ئە وە  بوو شە ڕی  كوردستان، 
و  دواوە   بردە وە   قۆناغ  چە ندین  كوردی  دۆزی 
ئاسۆیە كیش بۆ گفتوگۆ و چارە سە ری ئاشتیانە ی 
لە   HDP كە   ئە وە ی  دوای  ئە مە ش  نابینرێت. 
 دوای هە ڵبژاردنە كانی حوزە یرانی 2015دا هە لێكی 
هاوپە یمانی  ببێتە   كە   بوو  لە  بە ردە مدا  زێڕینی 
بۆئە وە ی  باش  پارسە نگێكی  ببێتە   و  ئاكپارتی 
لە   چ  بە اڵم  بپارێزێت،  باكوور  لە   ئاشتی  بااڵنسی 
كاتی هە ڵبژاردنە كان و چ دوای هە ڵبژاردنە كان جگە  
دروشمێكی  ئاكپارتی،  ڕووخاندنی  داخوازیی  لە  
تری بە رز نە كردە وە ، هە رئە وە ش بوو كە  لە  خولی 
و  ملیۆن  یە ك  لە   زیاتر  هە ڵبژاردنە كاندا  دووە می 
 HDP  نیو لە  كوردانی باكوور لە  دە نگە كانیان بە

پە شیمان بوونە وە  و دە نگیان بە  ئاكپارتیدا.
2. پە یە دە  لە  خۆرئاوای كوردستان وە ك باڵی 
سوریای PKK هە ر لە  سە رە تای شۆڕشی سوریادا 
بە  بیانووی ئە وە ی گوایە  بێالیە نە  لە  ڕووداوە كاندا، 
لە   كوردستانی  خۆرئاوای  شۆڕشگێڕانی  هە موو 
بە پێچە وانە وە ؛  بە اڵم  كرد،  سە ركوت  ناوچە كانیدا 
بە عسيیە كان لە  ناوچە ی ژێر دە سە اڵتی ئە واندا نە ك 
هە ر ئازاد بوون، بە ڵكو چاالكیە كانیشیان بە ردە وام 
دژایە تی خۆی   PKK  كاتە وە لە و  هە ر  بۆیە   بوو، 
دە یگووت  لە الیە ك  ڕاگە یاند،  توركیا  ئە جێندای  بۆ 
نابێ ڕێگە  بدرێت توركیا دە ستوە رداتە  كاروباری 
ناوخۆی سوریا، بە اڵم بۆ خۆیشی ملمالنێی خۆی 
لە گە ڵ توركیادا گوێزایە وە  بۆ سوریا و دە ستیكردە  
دژایە تی شۆڕشی گە النی سوریا، تە نانە ت هە موو 
سە ركوت  كوردستانیشی  خۆرئاوای  پارتە كانی 

باكووری  شە ڕی  هە ڵگیرسانە وە ی  لە  دوای  كرد. 
بە   ش   PKK سوریای  باڵی  چیتر  كوردستان، 
ئاشكرا دژایە تی خۆی بۆ ئۆپۆزیسیۆنی الیە نگری 
توركیا ڕاگە یاند و لە  حە ڵە ب و باكووری سوریادا لە  
گە مارۆدانی ئۆپۆزیسیۆن و خنكاندنیاندا بە شداریی 
خۆرئاواییە كان  و  ئە مە ریكا  كاتێك  هە ربۆیە   كرد، 
كە   ڕە تدە كە نە وە   ئە وە   و  )PYD(دە دە ن  یارمە تی 
ناو  تیرۆریستی  بە   ئە وان  كە   بێت   PKK باڵی 
بە رانبە ر دە بێت،  توركیا چە ند  دە بە ن، گومانە كانی 
ئە مە  لە  دوای ئە وە ی توركیا بە ڵگە ی بە دە ستە وە یە  
كە  خۆرئاواییە كان لە  كودە تاكە ی 15 ی تە مووزی 
توركیا  لە   پشتیوانیی  ناتۆ  بە شداربوون،  2016دا 
بۆیە   لە گە ڵ ڕووسیادا،  قە یرانە كە ی  لە كاتی  نە كرد 
لە   هە ڕە شە   بە   ئە مە ریكا  هە وڵە ی  ئە و  توركیا 
بە تە واویی  و  دە زانێت  خۆی  نە تە وە یی  ئاسایشی 
نیگە رانە  لە و ڕە فتارە  و لە گە ڵ ڕووسیا و ئێران و 
لە  ڕێگە ی ئە وانیشە وە  ڕژێمی سوریا لە  هە وڵدایە  بۆ 
دانانی سنوورێك بۆ ئە و هە وڵە ی خۆرئاواییە كان. 
خۆرئاوا  كوردانی  دیوارە ی  بە م  ئە وان  چونكە  
بۆ  شام  سوننە ی  كە   بگرن  لە وە   ڕێگە   ویستیان 
جارێكی تر ببنە وە  بە  قواڵیی ستراتیژیی بۆ توركیا 
و بە وە ش ئاسایشی ئیسـرائیل بە  بۆچوونی ئە وان 

بكە وێتە  مە ترسيیە وە .
ئە نجوومە نی  ی   688 بڕیاری  دوای  لە    .3
ئاسایشی نێودە وڵە تیی؛ بنكە ی ئاسمانیی ئینجە رلیك 
ناوچە ی  سە پاندنی  بۆ  ئامادە   چە كوشی  بووە  
دژە فڕین بە سە ر عێراقدا، بۆیە  دە ستی توركیا زیاتر 
كرایە وە  كە  بۆ دە ستوە ردانە  ناو كاروباری هە رێم 
 PKK بارە گاكانی  بنكە  و  لێدانی  لە وێشە وە   و 
دە ستبە كار بێت، ئە م حاڵە تە  لە  نێوان ساڵی 1991 
بۆ ساڵی 2003 بە وشێوە یە  بە ردە وام بوو، هە رێمی 
بازرگانیی  بۆ  بوو  باش  بازاڕێكی  كوردستانیش 
وە بە رهێنە كانی  كۆمپانیا  و  نە وت  قاچاغی  و 
هە رێمی  حكومە تی  وایكرد  ئە مە ش  بۆیە   توركیا، 
لە   توركیا  و  واقیع  ئە مری  ببێتە   كوردستان 
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دوای  لە   بە اڵم  نە ترسێت.  نە تە وە ییە كە ی  ڕەهەندە  
واڵت  داگیركردنی  و  سە دام  ڕژێمی  ڕووخاندنی 
هە ستی  توركیا  تاڕادە یە ك  ئە مە ریكاوە ،  لە الیە ن 
بە  جۆرێك مە ترسیی كرد، چونكە  لە الیە ك ڕێگە ی 
نە دابوو ئە مە ریكا خاكی واڵتە كە ی بۆ هێرشە كە ی 
سە ر عێراق بە كاربهێنێت، لە الیە كی تریش جۆرێك 
لە  سە ربە خۆیی بڕیاری دابووە  كوردە كان، بۆ نمونە  
كار گە یشتە  ئە وە ی كە  لە  قۆناغێكدا مە سعود بارزانی 
بڵێت:  و  بكات  توركیا  دە ستوە ردانی  لە   هە ڕە شە  
ئە گە ر ئە وان دە ستوە ردە نە  كاروباری كوردستان، 
كە   توركیا.  كاروباری  دە ستوە ردە دە ینە   ئێمە ش 
دیپلۆماسی  تێپە ڕی  زوو  قە یرانێكی  تاڕادە یە كیش 
بە   ئاماژە مان  پێشتریش  هە روە ك  لێكە وتە وە ، 
ڤیدیۆكانی سە رۆ قادر كرد كە  باسی ئە وە ی دە كرد 
كە  ئە گە ر توركیا بە  سە ربە خۆیی كوردستان ڕازی 
ئە نادۆڵ،  دە درێتە   فڕێ  و  دە كرێت  دابە ش  نە بێت 
دواتر دە ستوور و كێشە ی مادە ی 140 و تاگە یشتە  
هە رێم  و  توركیا  پە یوە ندییە كانی  داعش؛  شە ڕی 
تاڕادە یە ك ئاسایی بوون، بە اڵم بڕیاری ڕیفراندۆم 
لە  كوردستان و پشتیوانیی كردنی لە الیە ن بنیامین 
ناتانیاهۆ و یارمە تیدانی كوردانی خۆرئاوا لە الیە ن 
ئە مە ریكاوە ، مە ترسیيە كانی توركیای چە ند بە رانبە ر 
كردە وە ، بە تایبە تیی ئاكپارتی و سە ركردە كانی زۆر 
دە گرت  بنە ماڵە كە یان  و  بارزانی  مە سعود  ڕێزی 
ئە و  و  نە وت  قاچاغی  و  گرێبە ست  هە موو  و 
گوێنە دانە ی پارتی بە  حیزبە كانی تری كوردستان 
و بێمنە تیان لە  خە ڵك، بە شێكی زۆری بۆ پشتیوانی 
توركیا دە گە ڕایە وە ، بۆیە  ئە م هە ڵوێستە ی بارزانی 
و بێمنە تیان لە الی توركیا بە وە  لێكدرایە وە  لە الیە ك 
سپڵە یی بێت و لە الیە كی تریش پیالنێكی ئیسرائیلی 
و خۆرئاوایی بێت لە  دژی ئە و واڵتە ، بۆیە  زۆر بە  
تووندی دژی وە ستانە وە ، نیگە رانیی توركیا زۆر لە  
نیگە رانی ئێران تووندتر لە  میدیا و هە ڵوێستە كاندا 

دە ركە وت.
و  توركیا  هە ڵوێستە ی  ئە و  دە ردە كە وێت  وە ك 

هە وڵە  دیپلۆماسیيە كانی لە گە ڵ ئێران و ڕووسیادا 
جێی  ئێستا  ئە وە ی  هە بووە ،  خۆی  بە رهە می 
نیگە رانیيە  گە ڕانە وە ی پێگە ی كوردە  لە  سیاسە تی 
نەهامە تیی  ئە گە ری  و  ناوچە ییدا  و  نێودە وڵە تیی 
نوێی لێدە كە وێتە وە ، چونكە  كورد سااڵنێكی درێژە  
خە بات  نە مان(  یا  )كوردستان  درووشمی  بە  
سیاسە تیش  هیچ،  یا  سە ركە وتن  یا  واتە   دە كات، 
كە   شتانە ی  ئە و  هە موو  نە ك  مومكیناتە   هونەرى 
تۆ دە تە وێت، چونكە  لە  باشترین حاڵە تی  بەهە شتی 

دنیاشدا ئە وە ی كە  دە تە وێت دە ستت ناكە وێت!! 

سعودیە  و كورد:
هە ندێ  بە پێی  ئیسالمە وە ؛  ئاینی  بەهۆى  كورد 
گێڕانە وە ی مێژوویی هە ر لە  سە ردە می پێغە مبە ری 
حیجازە وە   بە   پە یوە ندیی  كورد  )د.خ(  ئیسالم 
وە ك  لە سە ری،  بووە   بە ردە وام  و  كردووە   پە یدا 
یە كێك لە  نە تە وە  پێكهێنە رە كانی ئومە تی ئیسالمیی؛ 
شارستانیە تی  لە سە ر  زۆری  كاریگە رییە كی 

ئیسالمیی هە بووە . 
لە  سە ردە می نوێدا؛ پە یوە ندیی شۆڕشی ئە یلول 
شاندی  ناردنی  بۆ  دە گە ڕێتە وە   سعودیە دا  لە گە ڵ 
كوڕی  فە یسە ڵ  شا  الی  بۆ  كوردستان  زانایانی 
گرنگیدان  و  لێكردنیان  پێشوازیی  و  عە بدولعە زیز 
بە  شاندە كە  و گوێ گرتن لێیان و پشتیوانیی كردنی 
بگە نە   عێراقیدا  حكومە تی  لە گە ڵ  بۆئە وە ی  كورد 
واڵتە كە   پاراستنی  ئاشتیانە  و  چارە یە كی  ڕێگە  
ئە و  بە تایبە تی  ئاژاوە ،  و  شە ڕ  و  خوێنڕشتن  لە  
فە ڵە ستین  كێشە ی  عە رە بیی  واڵتانی  هە موو  كاتە  
ڕۆژە   شە ش  شە ڕی  شكستی  ڕە تكردنە وە ی  و 

بە الیانە وە  زۆر گرنگ بوو.
گە رچی سعودیە  لە  جە نگی 8 ساڵە ی عێراق – 
ئێراندا؛ بە  دە یان ملیار دۆالر پشتیوانیی لە  عێراق 
كرد، بە اڵم ڕاستە وخۆ لە  دوای داگیركردنی كوە یت 
سە رسە ختی  دوژمنی  بووە   عێراقە وە ؛  لە الیە ن 
دوژمنی  بنە مای  لە سە ر  بۆیە   سە دام،  ڕژێمی 
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دژایە تی  بۆ  تر  جارێكی  دۆستمە ؛  دوژمنە كە م 
هە ر  كردە وە ،  كورددا  بە الی  الی  سە دام  ڕژێمی 
لە وكاتە وە  تا ڕیفراندۆمە كە ش سعودیە  كە م و زۆر 
پە یوە ندیی لە گە ڵ الیە نە  كوردستانیە كاندا هە بووە ، 
بە تایبە تی لە م سااڵنە ی دواییدا بۆ دژایە تی ئێران و 
حكومە تی تائیفیی بە غدا و دە ستوە ردانە  كاروباری 
سوننە ی عێراق پە یوە ندیی لە گە ڵ مە سعود بارزانیدا 
حوكمڕانیی  شێوازیی  بە تایبە تیش  كردبوو،  گە رم 
زۆر  سعوديیە كانە وە   بە الی  كوردستان  بنە ماڵە یی 
پە سە ند بوو، لە كاتی سە ردانی بارزانی بۆ سعوديیە  
بۆ  دە كرا  دۆالری  ملیار   8 یارمە تیە كی  باسی 

هە رێمی كوردســـتان.  
دە بێ ئە وە ش بزانین ســعودیە  لە  هە موو واڵتانی 
ســوننە ی  لە   پشــتیوانیی  دە یە وێت  ئیســـــالمیدا 
مە دخە لی  ســـە لە فیی  واتە   )تزویر(  ســـــاختە  
هە وڵیداوە   هە مان  كوردستانیش  لە   بۆیە   بكات، 
دە سە اڵتدارانی  ویستی  لە گە ڵ  هاوئاهە نگە   و 
كوردستاندا، بە اڵم ئە و هە وڵە ی سـعوديیە  لە  عێراق 
و شام و یە مە ن و میسردا، كە  لە الیە ك پشــــتیوانیی 
لە  سوننە ی ساختە  دە كات و لە الیە كی تریش دژی 
گە ورە ی  زۆر  نەهامە تی  ئازادیخوازە ،  سـوننە ی 

لێكە وتۆتە وە . 
پشتیوانیی  لە   ســعودیيە   هە وڵە ی  ئە و  بە اڵم 
بە  هە ڵوێستی  پە یوە ندیی  نیە  و  كورد، ستراتیژیی 
تاكتیكیی ئە و واڵتە وە  هە یە ، بۆ نمونە  لە و جێگە یە دا 
وە ك  ئیسرائیلدا  سیاسە تی  لە گە ڵ  هاوئاهە نگە   كە  
جێگە یە شدا  لە و  و  دە كات  نمایش  خۆی  پشتیوان 
دژایە تی  نە گونجێت  قۆناغە كە دا  سیاسە تی  لە گە ڵ 
دە كات. بۆیە  دە بینین ماوە یە ك لە مە وبە ر پشتیوانییان 
سە ركردایە تیی  كە   دە كرد  بارزانی  مە سعود  لە  
حكومە تی  دژایە تیی  بۆ  بكات  عێراقیش  سوننە ی 
و  چە قین  یە مە ندا  لە   كاتێك  بە اڵم  عێراق،  تائیفیی 
ناتوانن سە ركە وتن بە دە ست بهێنن، دە یانە وێت لە 
 ڕێگە ی هە مان حكومە تی عێراقە وە  پە یوە ندییە كانیان 
لە   بۆیە   بكە نە وە ،  ئارام  تاڕادە یە ك  ئێراندا  لە گە ڵ 

حكومە تی  لە   پشــــتیوانییان  ڕیفراندۆمدا  پرسی 
خاكی  دابە شكردنی  تووندی  بە   و  كرد  عە بادیی 
بۆی  سعودیە   تایبە تیش  بە   ڕە تكردە وە ،  عێراقیان 
دە ركە وت لە  دوای ئە نجامدانی ڕیفراندۆم ناتانیاهۆ 

لە  بە ڵێنە كە ی بێدە نگ بووە !!
خواستی  لە گە ڵ  هاوئاهە نگیی  بۆ  بە اڵم 
ئیسرائیلدا، ماوە یە ك بە ر لە  ڕیفراندۆم )لیوا ئە نوە ر 
پێشووی  هە واڵگریی  دە زگای  سە رۆكی  عیشقی( 
سـعودیە ؛ پشتیوانیی خۆی بۆ دە وڵە تی سە ربە خۆی 
پارچە كە ی  هە رچوار  كە   دە ربڕیی  كوردستان 
ئە وە ی  بۆ  ئە وە ش  یە كبخاتە وە ،  كوردستانیش 
بە ربە ستێك لە  نێوان توركیا و سوننە  و ئێران و 
ناوە ڕاستدا  خۆرهە اڵتی  كاروباری  دە ستوە ردانە  
سە بهان(ی  )سامر  سە ردانی  بكرێت،  دروست 
وە زیری كاروباری كە نداوی سعودیە ش بۆ ڕە قە  لە  
چوارچێوە ی هە مان هە وڵی سعودیە دایە  بۆ دژایە تی 
توركیا، بە تایبە تی دوای ئە وە ی توركیا ڕێگە ی نە دا 
گە مارۆدانە كە ی سعودیە  بۆ قە تە ر بە  ئامانج بگات.  
نێودە وڵە تیە كانی  ڕێكخراوە   لە الیە ن  سعودیە  
سە ر،  خراوە تە   زۆری  گوشارێكی  مرۆڤە وە   مافی 
پێچە وانە ی  سیاسە تێك  هە ر  قۆناغە دا  لە م  بۆیە  
واڵتە  خۆی  ئە و  بێت،  بە رژە وە ندییە كانی خۆرئاوا 
لێدە پارێزێت، ڕیفراندۆم و سە ربە خۆیی كوردستان 
لە  ناوچە كە  و جیهانیشدا دژایە تیی دە كرێت، سعودیە  
بۆ ئاشتبوونە وە  لە گە ڵ ئێران و بۆ هاوتە ریب بوون 
دە كات؛  دژایە تیی  خۆرئاواشدا،  سیاسە تی  لە گە ڵ 
ئامۆژگاریی  سعودیی  پاشایە تیی  دیوانی  بۆیە  
حكومە تی هە رێم دە كات ڕێگە ی گفتوگۆ بگرێتە بە ر 
كوڕی  سە لمان  شا  عێراقیدا،  حكومە تی  لە گە ڵ 
لە گە ڵ  تە لە فۆنیدا  پە یوە ندییە كی  لە   عە بدولعە زیز 
كە  ڕۆژی 16  عێراق؛  عە بادی سە رۆك وە زیرانی 
ی تشرینی یە كە می 2017 ئە نجامدرا – واتە  ڕۆژی 
ڕایگە یاند كە  شانشینیی  داگیركردنە وە ی كە ركوك 
سعودیی پشتیوانیی لە  هە وڵە كانی عە بادی دە كات 
بۆ پاراستنی یە كپارچە یی خاكی واڵت و ئاسایش و 
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سە قامگیریی عێراق)20(.
قۆناغە دا  لە م  بزانین سعودیە   دە بێ  لە بە رئە وە  
دۆستە كانیە تیی  قازانجی  نە بە   هە ڵوێستە كانی 
بگە یە نێت،  بە نە یارە كانیشی  زیان  نە دە توانێت  و 
چونكە  لە سە ر گۆڕە پاندا بەهۆى دژایە تیی خواستی 
مسوڵمانی  جە ماوە ری  ئازادیخوازە وە   گە النی 
لە ناوخۆی  تە نانە ت  لە دە ستداوە ،  تە واویی  بە  
لە گە ڵ  بووە   نامۆیی  لە   واڵتیشدا تووشی جۆرێك 
دامەزراوە ی دینیی وەهابیدا، كە  هە ر لە  سە ردە می 
محە مە دی  و  سعود  میر  هاوپە یمانی  یە كە مین 
ئە مڕۆ،  تا  بووە   بە ردە وام  عە بدولوەهابە وە   كوڕی 
چونكە   نین،  ڕوون  نێودە وڵە تیە كانیشی  هە ڵوێستە  
بكرێت،  بۆ  تاحسابی  ناوچە كە دا  لە   نیە   قورسایی 
بیە وێت سە رنجی  تە نیا دراوی هە یە  و هە ركاتێك 
پێدانی  و  چە ك  كڕینی  بە   ڕابكێشێت؛  واڵتێك 
چە ك  گریبە ستی  سە رنجڕاكێشانە   ئە و  باجی 
بۆ  هاتنی  لە   بە ر  ترامپ  تە نانە ت  دە كات،  واژۆ 
ئە و  ئە گە ر  لە سە ریان،  مە رج  كردبوویە   سعودیە  
گرێبە ستە  460 ملیارییە  واژۆ نە كە ن سە ردانە كە ی 
دە زانێت  كاتێكیش  ئە وە تا  هە ڵدە وە شێنێتە وە ، 
ئە مە ریكا بێدە نگە  لە  گە ڕانە وە ی ڕۆڵی ڕووسیا بۆ 
ناوچە كە  و ئێران و توركیا پە یوە ندییە كی باشیان 
لە گە ڵ ئە و واڵتە دا گرێداوە ، ئە ویش هیچی نیە  جگە  
ملیار دۆالریی،  گرێبە ستی چە ندین  ئە نجامدانی  لە  
بۆئە وە ی ڕووسە كان حسابی بۆ بكە ن، بۆیە  هیچ 
بۆ  نیە   متمانە   جێگە ی  سعودیە كان  هە ڵوێستێكی 

الیە نگرانی!!

چارە نووسی كورد:
و  ناوچە كە   سیاسە تی  بە   كە   ئە وە ی  وە ك 
هە ڵوێستی واڵتانی جیهانە وە  بە رانبە ر بە  نە تە وە ی 
هە ندێ  بگە ینە   دە كرێت  دە ردە كە وێت،  كورد 
كوردی  دە بێ  ئە ی  چاوە ڕوانكراو،  بە رئە نجامی 
هە ر بە شێكی كوردستان لە م قۆناغە دا چیی بكات؟ 
سە دە ی  چارە كە   لە   كورد  ڕێبە رانی  بە تایبە تیی 

نە یانتوانی  خۆپە رستیی–  لە بە ر   – ڕابردوودا 
تیایدا  كە   نە تە وە یی،  یە كگرتووی  گوتارێكی  بگە نە  
ستراتیژی نە تە وە یی داڕێژن بۆ خە باتی قۆناغە كە  و 
كاركردن بە  میكانیزمێكی سە ركە وتوانە ی دوور لە  
هە نگاوی سە رپێی و خێڵە كیی و میزاجیی دیراسە  
كە   ناكە م  هۆكارانە   ئە و  باسی  لێرە دا  من  نە كراو. 
هە رێمی كوردستان و پارچە كانی تری كوردستانی 
گە یاندووە تە  ئە م قۆناغە ، چونكە  لە الیە ن هە موانە وە  
لە سە ر  قسە یان  ڕۆژانە   و  زانراوە   زۆر  تا  كە م 
ئێستا  قۆناغی  لە سە ر  جە خت  زیاتر  بۆیە   كراوە ، 
دە كە مە وە ، كە  كورد ئێستا حاڵ و پێگە ی چۆنە  و 

لە  كوێدایە  و دە كرێ چیی بكات؟

هە رێمی كوردستان:
لە   كوردستان  پێشمە رگە ی  هێزی  شكستی 
دوای 2000  شەهید و 10 هە زار بریندار لە سە ر 
ی   %51 لە   بوو  بریتیی  كە   جێناكۆكە كان،  ناوچە  
شاری  لە دە ستدانی  بە تایبە تیی  كوردستان،  خاكی 
بۆ كورد  مێژوویی  تری  بە  هە رە سێكی  كە ركوك، 
لە   ترە   نیشانە یە كی  ئە وە ش  دە كرێت.  هە ژمار 
خوێندنە وە ی هە ڵە ی كورد بۆ هێزی بە رانبە رە كە يی 
و بێ ئاگایی لە  هە ڵوێستی واڵتانی زلهێزی جیهان، 
كە  حوكمڕانانی كورد بڕوایان وابوو مادە م خۆرئاوا 
باسی قارە مانێتیی پێشمە رگە  دە كات و ئە مانیش بە و 
هێزە یان دە زانن كە  لە بری هە موو جیهان دە جە نگن، 
سە ردە می  و  تێناكە ن  پشتیان  خۆرئاوا  چیتر 
دە ركە وت  بۆیە   تێپە ڕیووە ،  پێشمە رگە   تێكشكانی 
پشتیوانیە كە ی  هە روە كو  خوێندنە وە كە یان  كە  
ڕیفراندۆم  بۆ  جیهان  واڵتە كە ی   77 و  ئیســرائیل 
دە رچوو، بۆیە  تائێستاش خاوە نی ئە و خوێندنە وە  
هە ڵە یە  لە  شـۆكی ئە و ڕووداوە  دڵتە زێنە  ڕزگاریان 
چونكە   ناودە بە ن،  خائین  بە   خۆرئاوا  و  نە بووە  
تائێستاش لە و ڕاستیيە  تێنە گە یشتوون كە  جیهانی 
سە رمایە داریی لە سە ر بنە مای بە رژە وە ندیی ماددی 
سـیاسە ت دە كات؛ نە ك لە سە ر بنە مای مافی مرۆڤ 
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و دیموكراسیی و بنە مای ئە خالقیی. 
دە بێ  خواردووە ،  شـكستی  كورد  كە   لێرە دا 
لە   جۆرێك  تووشی  ناوە ندیی  حكومە تی  بزانێت؛ 
لە   جیهانیش  و  ناوچە كە   بووە ، چونكە   لوتبە رزیی 
لۆژیكیانە   دە بێت  بۆیە   دە بینێت،  خۆیە وە   پشتی 
هە رێم  چونكە   بكات،  قۆناغە كە دا  لە گە ڵ  مامە ڵە  
دامەزراندنی  لە   بە ر  قۆناغێكی  بۆ  گە ڕاوە تە وە  
دوای  لە   چونكە   كوردستان،  هە رێمی  حكومە تی 
ساڵی 1992 هە رێمی كوردستان نیمچە  سە ربە خۆ 
پە لكێشكردنی  بە   مە گە ر  بە غدا  حكومە تی  بووە ، 
دە نا  كاروبارە كانیيە وە ،  ناو  هاتبێتە   هە رێم  ناو  بۆ 
لە   بووە   سە ربە خۆ  هە رێم  و  نەهاتووە   خۆی  بۆ 
ئێستا  بە اڵم  سیاسییە كانیدا.  بڕیارە   و  كارگێڕیی 
كوردستان  عێراق،  نوێی  دە ستووری  بە پێی 
هە رێمێكی فیدراڵيیە  لە  عێراق و بە پێی دە ستووریش 
بە پێی  واتە   نە كردووە ،  عێراقدا  لە گە ڵ  مامە ڵە ی 
ئە مری واقیع لە گە ڵ بە غدا ڕە فتاری كردووە ، ئێستا 
كە  هە رێم لە م قۆناغە دا تێكشكاوە ، بە غداش بە پێی 
بۆیە   لە گە ڵ هە رێمدا مامە ڵە  دە كات،  ئە مری واقیع 
باشـترین حاڵە ت بۆ هە رێم لە م قۆناغە دا، بۆئە وە ی 
كاركردنە   بیپارێزێت،  بە غدا  تائیفی  میزاجی  لە  
لە   هە رێمە   كاركردنی  و  عێراق  دە ستووری  بە  
جگە لە وە   چونكە   دە ستوورە دا،  ئە و  چوارچێوە ی 
زیانی گە ورە  بە  دانیشتوانی هە رێمی كوردستان و 
ڕە وشی سیاسیی ناو هە رێمە كە  دە گات، كاركردن 
هە رێم  بۆ  قازانجانە ی  ئە م  عێراق  دە ستووری  بە  

دە بێت:
هە رێم  فیدراڵی،  دە ستووری  بە پێی  یە كە م: 

خاوە نی پە رلە مان و حكومە ت و دە زگای دادوە ریی 
ئاسایشی  و  پۆلیس  و  پێشمە رگە   هێزی  و 
بۆیە  جێبە جێكردنی دە ستوور  پارێزە ری خۆیە تی، 
حیزبی  هە ژموونی  لە   دوور  بە   خۆی؛  وە كو 
حاڵە تە   لە م  كوردستان  هە رێمی  میلیشیا،  خاوە ن 
حیزبی  دوو  كە   دە كات  ڕزگار  پاشاگە ردانيیە  
خاوە نی میلیشیا و داگیركە ری سامانی گشتیی لە  
ڕابردوودا ڕێگە یان نە داوە  بە  گە شە ی سیاسیی و 
ئابووریی و كۆمە اڵیە تیی، كە  بە وە ش هە رێم دە بێتە  
هە میشە   بۆ  و  دە ستووریی  دە سە اڵتێكی  خاوە نی 
لە  هە ژموونی حیزب ڕزگاری دە بێت، بە ڵكو حیزب 
لە  بە رە و پێشبردنی واڵتدا بە  بە رنامە  سیاسیی و 
ئابوورییە كانی بە شداریی دە كات، نە ك وە ك مافیا 

مامە ڵە  لە گە ڵ سامانی گشتیدا بكات.
دووە م:  بە  پێی دە ستووری فیدراڵیی داهاتە كان 
)داهاتی نە وت و غاز، داهاتی گومرگ، داهاتە كانی 
ناوخۆ، داهاتی فڕۆكە خانە كان( دە چنە وە  خە زێنە ی 
پشكی  واڵت  گشتیی  بودجە ی  بە پێی  و  ناوە ندیی 
بە پێی  كوردستانیش  لە   دە كرێت،  دیاریی  هە رێم 
ئە ویش  كە   خە رجدە كرێت،  سااڵنە   بودجە ی 
لیژنە ی  و  پە رلە مان  ڕاستە وخۆی  چاودێریی 
كۆتاییش  حســـــابی  بە پێی  لە سە رە و  دە سـتپاكیی 
ڕاپۆرتی خە رجكردنی دە گە ڕێتە وە  بۆ ناوە ند، بۆیە  
بە   قاچاغچێتی  و  ناشـــە فافیی  نادرێت  ڕێگە   چیتر 

داهاتی گشتیی هە رێمە وە  بكرێت. 
دە ستوور؛  بە پێی  دە بێ  سێیە م: 
لیستی  بە   زانستیانە   پێداچوونە وە یە كی 
ئە منیی  و  پێشمە رگە   هێزە كانی  و  فە رمانبە ران 

سیاسە تیش هونەرى مومكیناتە  
نە ك هە موو ئە و شتانە ی كە  تۆ دە تە وێت

;
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لە   زۆر  بندیواری  كە   بكرێتە وە ،  كوردستاندا 
مووچە ی فە رمانبە راندا هە یە ، بۆ نمونە  واڵتێكی 
سە ربازە ،  هە زار   250 خاوە نی  سعودیە   وە كو 
 350 لە   زیاترە   كوردستان  هە رێمی  كە چی 
ئە و  نیوە ی  لە ڕاستیدا  كە   پێشمە رگە ،  هە زار 
مووچە كانیان  كە واتە   نیە ،  حە قیقە تی  ژمارە یە  
لە الیە ن بازرگانان بە  خوێنی ڕۆلە كانی كوردە وە  
هە بووە   ڕاستە قینە شی  كاریگە ریی  و  خوراوە  
واقعیە كانی  پێشمە رگە   بژێوی  ژمارە و  سە ر  بۆ 
دوو  عێراقی  سادە ی  سە ربازێكی  كوردستان، 
بە رانبە ری پێشمە رگە یە كی كوردستان مووچە ی 
پێداچوونە وە ی  ئە گە ر  كە واتە   وە رگرتووە ، 
بكرێتە وە ،  پێشمە رگە دا  لیستی  بە   زانستیانە  
لە  ڕێگە ی  پلە ی پێشمە رگە   بژێویی و پۆست و 
سە ربازییە وە   دە سە اڵتی  و  ئە ركان  هە یئە ی 
مە ڵبە ند  و  لق  ڕێگە ی  لە   نە ك  دە كرێت،  دیاریی 
تە نانە ت  حیزبە كانە وە ،  سیاسیی  مە كتە بی  و 
ئە وە ی  لە بری  داعشیشدا  شە ڕی  لە   دە مانبینیی 
لە الیە ن  جە نگ  بە رە كانی  سە ركردایە تیی 
دە سپێردرایە   بكرێت،  سە ربازییە وە   پسپۆڕانی 
حیزبی  دوو  سیاسیی  مە كتە بی  ئە ندامانی 
بەهیچ شێوە یە ك  وایكرد كە   ئە وە ش  حوكمڕان، 
ڕێگە  نە درێت هە رێمی كوردستان ببێتە  خاوە نی 
ئە م  هە ر  پێشكە وتوو.  یە كگرتووی  سوپایە كی 
پێداچوونە وە یە ش دە بێتە  هۆی ئە وە ی كە  هێزی 
پێشمە رگە  بە شێوە یە ك ڕێكبخرێتە وە  كە  خاوە نی 
ئە و  نە ك  بێت،  كارامە   پێشمە رگە ی  و  فە رماندە  
ڕە گە زانە ی ببوونە  هۆكاری بێهێزیی پێشمە رگە ، 
هە یە ؛  پێشمە رگە   بە   پێویستیی  كوردستان  واتە  
هە ر  ئایدیۆلۆژیا،  و  حیزب  میلیشیای  نە ك 
حیزب  چیتر  كە   ئە وە ی  دە بێتههۆی  ئە مە ش 
شۆڕشگێڕیی  شە رعیە تی  بە بیانووی  نە توانێت 
خاوە نی میلیشیای چە كدار بێت و كار بكاتە  سە ر 
هە ڵبژاردنە كان  ئە نجامی  و  سیاسییە كان  بڕیارە  
و تێكدانی سە قامگیریی سیاسیی و كۆمە اڵیە تیی. 

بە غداوە  بۆ هە رێم  لە   چوارە م – كاتێ بودجە  
لە   كوردستان حیزبە كان  لە   دە بێ  بكرێت،  دیاریی 
چوارچێوە ی یاسادا مامە ڵە  لە گە ڵ بودجە دا بكە ن، 
بۆ نمونە  بە پێی یاسای بودجە  بە شیان لە  بودجە دا 
بە سە ردا  دە ستی  جاران  وە ك  نە ك  وە ربگرن، 
ئە و  بە مە ش  بكە ن،  بگرن و تە خشان و پە خشانی 
كوردستاندا  لە   ڕاستە قینە یان  قە بارە ی  حیزبانە  
داهاتی  نە   جاران؛  وە ك  چونكە   دە ردە كە وێت، 
گشتیان لە بە ردە ستدایە  و نە  هێز و میلیشیایان هە یە  
پۆستە كانی  دە توانن   نە   و  بۆ چاوسووركردنە وە  
بهێنن،  بە كار  الیە نگر  دروستكردنی  بۆ  حكومە ت 
لە وكاتە دا تە نیا بە رنامە  حیزبیە كانیانە  بۆ هە ڵبژاردن 
كە  دە بێتە  هۆی الیە نگرییان لە  الیە ن جە ماوە رە وە ، 
بۆیە  ژینگە یە كی دروست و گونجاوی سیاسیی و 
كۆمە اڵیە تیی بۆ حیزبایە تیی و كاری ڕێكخراوە یی 
هە نگاوە ش  ئە و  هە ر  دێتە كایە وە .  هە رێمدا  لە  
بازگە كانی  لە  زۆنی زە رد و سە وز و  كوردستان 
و  دە كات  ڕزگار  بالیسان  و  سماقوڵيی  دێگە ڵە  و 

كوردستان دە بێتە  ماڵی هە مووان. 
پێنجە م: ئە گە ر دە ستووری فیدراڵی لە  هە رێمی 
میلیشیا  هە ژموونی  بكرێت؛  جێبە جێ  كوردستان 
پۆست  و  پارە   هە ژموونی  و  هە رێم  بە سە ر 
بە خشینە وە  بە سە ر جە ماوە ردا نە مێنێت، حیزب لە  
چوارچێوە ی یاسایی خۆیدا كار بكات، بنە ماكانی 
دیموكراسیش دە چە سپن و دە ستاودە ست كردنی 
ئاسایی  و  ئاسان  بە شێوە یە كی  دە سە اڵتیش 
ساڵی   26 لە   ئە وە ی  نە ك  دە گات،  ئە نجام  بە  
هە ڵبژاردنە كانی  لە   ئە وە ی  نە ك  بینرا،  ڕابردوودا 
هە ندێ  كە   ڕوویاندا،  كوردستاندا  دواییە ی  ئە م 
حیزبی  حیزبایە تیی  كینە ی  و  ڕق  لە بە ر  پۆست 
 4 دوای  و  نە كراون  جێبە جێ  تائێستا  حوكمڕان 
خە ڵك  هە ڵبژێردراوی  بە رپرسی  هێشتا  ساڵ 
كۆتایی  دە رنە كراوە .  بۆ  كارگێڕییە كە ی  فە رمانە  
هاتنی ئە و نەهامە تیيە  كارگێڕییە  دە ستكە وتە  نە ك 
سە روە رییە   كام  ئە وە   سە روە ریی،  لە دە ستدانی 



ژماره )15(
شوباتى 2018

     96  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

هە ندێ بتپە رستی ناسیۆنالیست باسی دە كە ن؟!
ئە و  كوردستان  هە رێمی  ڕاستە   كە واتە  
سە ربە خۆییە ی جارانی نامێنێت، بە ڵكو وە ك لە  26 
ساڵی ڕابردوودا بینیمان؛ دوو حیزبە  حوكمڕانە كە  
بیناكردن و  هیچ كاتێك ئە و سە ربە خۆییە یان  بۆ 
بە كارنەهێنا،  دە وڵە ت)21(   پایە كانی  چە سپاندنی 
زە وی  لە   فراوان  بە شێكی  و  داهات  كوردستان 
توانایە كی مرۆیی زۆر باشی هە بوو بۆ  ئازاد و 
حوكمڕانە كانی  چاوچنۆكیی  بە اڵم  مە بە ستە ،  ئە و 
بكە نە   كوردستان  بۆئە وە ی  ئیرادە   نە بوونی  و 
دە وڵە ت بۆ گە لی كوردستان، نە ك بیكە نە  دە وڵە ت 
هیچ  لە   بۆیە   خۆیان،  هە ژموونی  مانە وە ی  بۆ 
قۆناغێكدا هە وڵ نە درا بۆ بە  دامەزراوە یی كردنی 
هێز  و  شە فاف  ئابووریی  و  دە وڵە ت  پایە كانی 
كە واتە   یە كگرتوو،  نیشتمانیی  ئە منیی  توانای  و 
فیدراڵیدا  دە ستووری  چوارچێوە ی  لە   ڕاستە  
دە دات،  لە دە ست  ئە و سە ربە خۆییە ی  كوردستان 
بە اڵم ئە گە ر دە ستوور وە ك خۆی جێبە جێ بكرێت 
و گە لی كوردستانیش داوای ئە وە  بكە ن كە  وە ك 
خۆی جێبە جێ بكرێت و جارێكی تر ڕێگە  نە دە ن 
پارتی و یە كێتی لە  چوارچێوە ی هە رێمدا خاوە نی 
میلیشیا و هێزی چە كدار بن و ببنە وە  بە  خاوە نی 
كۆمپانیاكانیانە وە   ڕێگە ی  لە   و  گشتیی  داهاتی 
سیاسیی  بڕیاری  بە سە ر  هە ژموون  تر  جارێكی 
لە دە ستدانە ی  ئە م  بكە نە وە ،  پە یدا  هە رێمە كە دا 
ساڵی   26 ئە زموونی  سە ربە خۆییە كە ی  نیمچە  
ڕابردوو؛ زۆر باشترە  لە وە ی هە تا ڕۆژی دوایی 

بە   كورد  كوێرە وە ریی  ژیانی  شێوازە ی  ئە و 
دە ستی حیزبی خاوە ن میلیشیاوە  بە ردە وام بێت. 
دە رە وە ی  حیزبە كانی  پێویستە   لێرە دا 
خە ڵك  بۆ  بابە تە   ئە م  حوكمڕان  حیزبی  دوو 
بۆ  بكە ن  خە ڵك  پێشڕە ویی  و  بكە نە وە   ڕوون 
بە   ئە وە ش  ناوە ندیدا،  حكومە تی  لە گە ڵ  گفتوگۆ 
دوای  لە   كە   ڕابگە یە نن  بە غدا  دە سە اڵتدارانی 
زۆر  بە   كە   عێراقە وە   حكومە تی  دامەزراندنی 
واڵتە وە ،  بە و  لكێنراوە   كوردستان  باشووری 
بە ناو  و  پاشایە تیی  حكومە تە كانی  جار  چە ندین 
كورد  گە لی  ستە مكاریی  بە   ویستویانە   كۆماریی 
تا سنووری قڕكردن ببە ن، بە اڵم نە یانتوانیووە  بە  
ئێستای  حكومە تی  ئە گە ر  كە واتە   بگە ن،  ئاواتیان 
لوتبە رزیی  بە   و  تائیفیی  زمانی  بە   عێراقیش 
جە زائیری  ڕێكە وتنامە ی  دوای  بە عسی  قۆناغی 
1975 ڕە فتار بكات، دڵنیابێت ناگاتە  ئە نجام و گە لی 
كورد ئامادە  نیە  بچێتە  ژێر باری ستە مكارییە كانی، 
ئە گە ر دە یە وێت بە  زمانی دە ستوور و یاسا و لە  
هاواڵتیبووندا  مافی  و  مافی مرۆڤ  چوارچێوە ی 
بكات،  كوردستاندا  هە رێمی  لە گە ڵ  مامە ڵە  
هاوكاریی  كوردستاندا  هە رێمی  لە   هە مووان 
دە كە ن و چاوە ڕێی هە نگاوە كانی دە بن، دە بێ بۆ 
دە ستە بە ركردنی ئە مە ش لە گە ڵ واڵتانی ناوچە كە 
بخە نە گە ڕ.  نوێ  دیپلۆماسی  هە وڵی  جیهاندا   و 
دە بێ جە ماوە ری كوردستان ئە و ڕاستيیە ش باش 
بزانن؛ كە  حكومە تی ناوە ندیی و ناحە زانی كورد 
زۆریان پێخۆشە  ئە و شێوازە  شكستخواردووە ی 

جیهانی سە رمایە داریی لە سە ر بنە مای بە رژە وە ندیی 
ماددی سـیاسە ت دە كات، نە ك لە سە ر بنە مای مافی 

مرۆڤ و دیموكراسیی و بنە مای ئە خالقیی. 

;
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دوو حیزبە  حوكمڕانە كە  بە ردە وام بێت، بۆئە وە ی 
بێت  ئیرادە   بێ  و  بێهێز  هە رێمێكی  كوردستان 
بسە پێنن،  بە سە ردا  مە رجە كانیانی  هە موو  و 
كە   كاتیی  حكومە تێكی  هە لومە رجە دا  لە م 
وە اڵمدە رە وە ی ئیرادە ی خە ڵكی كوردستان بێت، 
حكومە تە ی  ئە م  چونكە   قۆناغە كە یە ،  پێویستیی 
لە   كە   نەهامە تیانە یە   ئە و  هە موو  هە ڵگری  ئێستا 
چارە كە  سە دە ی ڕابردوودا بە سە ر ئە م هە رێمە دا 
لە م  كوردستان  جە ماوە ری  ئە گە ر  بۆیە   هاتووە ، 
قۆناغە دا هۆشیار نە بن و لە  نەهامە تیی 26 ساڵی 
ساڵی  دە یان  بۆ  نە كە ن،  ڕزگار  خۆیان  ڕابردوو 
تر دە بێ ئە و مۆدیلە  سیاسیيانە  حوكمیان بكە ن، 
كە  لە  بە رانبە ری ناحە زانی كوردە وە  ڕێوین و لە  
بە رانبە ری جە ماوە ری ناوخۆی كوردستانیشە وە  
وە ك ڕابردوو دە بنە  شێر و ژیانیان بۆ هە میشە  

لێدە كە نە  ژان!!

خۆرئاوای كوردستان:
باڵی  وە ك   )PYD( حە قیقە تە   كە   ئە وە ی 
شۆڕشی  سە رە تای  لە   هە ر   )PKK( ســوریای 
ڕژێمە كە ی  هاوپە یمانی  وە ك  ســوریاوە ،  گە النی 
خۆپیشاندانی  نیشاندا،  خۆی  ئە سە د  بە شار 
كوردانی خۆرئاوای لە  دژی ڕژێم خە ڵتانی خوێن 
كرد، بە  یارمە تی هێزە كانی باكووری كوردستان و 
قە ندیلی )PKK( كۆنترۆڵی خۆرئاوای كوردستانی 
بە رە ی  هاوپە یمانێتیی  سە رە ڕای  دواتر  كرد، 
دیمە شق و تاران، كە  داعش وە كو هێزێك لە  شام 
و عێراق دە ركە وت، خۆرئاواش بۆئە وە ی شۆڕش 
لە   خە ڵك  خواستی  و  سە رنە كە وێت  سوریادا  لە  
داعش،  شە ڕی  بۆ  بگۆڕێت  ڕژێمە وە   ڕووخاندنی 
زۆری گوشار خستە  سە ر الیە نە كانی ئۆپۆزیسیۆن 
بۆئە وە ی ئاڕاستە ی شە ڕی ڕژێم بگۆڕن بۆ شە ڕی 
داعش، بە اڵم ئۆپۆزیسیۆنی سوریا بڕوایان وابوو؛ 
و  داعش  سە رهە ڵدانی  هۆكاری  بووە   كە   ئە وە ی 
درێژە   و  ئە سە د  بە شار  مانە وە ی  هاوشێوە كانی 

پێویستە   بۆیە   سوریادا،  لە   بووە   شە ڕ  كێشانی 
سە رە تا ئە و ڕژێمە  بڕووخێنرێت و دوای ئە وە  بە  
گۆڕە پانە كە   لە   هێزانە ش  ئە و  دە كرێ  ئۆتۆماتیكی 
تە واویی  بە   ئە مە ریكا  بۆیە   دە رە وە ،  بكرێنە  
و  ئە سە د  بە شار  دڕندایە تیە كانی  لە   چاوپۆشیی 
بە اڵم  كرد،  سوورە كان  هێڵە   هە موو  بە زاندنی 
شە ڕی  بۆ  نیشاندا  ئامادە ییە كی  هە موو   )PYD(
یە كگرتووە كانی  ویالیە تە   هاوكاریی  و  داعش 

ئە مە ریكا. 
كە   ئە وە یە   سە رسوڕمانە ؛  جێگە ی  ئە وە ی 
بە شار  ڕژێمی  كە   ڕایگە یاندبوو  لە الیە ك  ئە مە ریكا 
داهاتوویان  لە  سوریادا  هاوپە یمانە كانی  و  ئە سە د 
نیە ، نابێ سوریا بكە وێتە  ژێر هە ژموونی ئێران و 
قازانجی  بە   تر  لە الیە كی  كە چی  هاوپە یمانە كانی، 
میلیشیا ئێرانیە كان و حیزبوڵاڵی لوبنان بە رە كانی 
دە كرد  بۆمباران  سوریای  ئۆپۆزیسیۆنی  جە نگی 
بە ناوی شە ڕی دژە  تیرۆرە وە ، تە نانە ت لە  هە ندێ 
جێگە دا سوپای ئازادیشی بۆمباران دە كرد كە  خۆی 
یارمە تیی دە دان، خۆ حیزبوڵاڵ و سوپای قودسیش لە  
لیستی تیرۆردایە ، ئە ی بۆچی یە كجار وە ك هە ڵە ش 
ئە مە ریكا  شێوە ش  هە مان  بە   نە كران؟  بۆمباران 
دیموكراتیی  سوریای  پێكهاتە كانی  باش  زۆر 
هە ڵسە نگاندبوو، تە نانە ت برێت مە كگۆرك بۆ خۆی 
گوشاری  كە مكردنە وە ی  بۆ   – كردبوو  داوای 
دە رە وە ی  تری  پێكهاتە ی  و  عە رە ب  با   – توركیا 
PYD ی تێكە ڵ بكە ن، ئە وە ش تە نیا بۆئە وە ی ئە و 

هێزە  بە ڵێنی دابوو جە نگی داعش بكات. 
وە ك پێشتر ئاماژە مان پێدا، خۆرئاوا و ئیسرائیل 
لە   هە روە ك  هە بوو،  مە بە ستیان  دوو  سوریادا  لە  
ئە سە د  بە شار  مە خلوف(ی خاڵی  )ڕامی  سە رە تادا 
ڕایگە یاند؛ ڕووخانی ئە سە د یە كسانە  بە  مە ترسیی 
ئە وان  ئیسرائیل،  ئاسایشی  سە ر  بۆ  جدیی 
سە ركە وتنی  لە   هە بوو  بۆچوونیان  هە مان  هە ر 
شۆڕشە كە دا، دووە میش ویستیان ئە گە ر بە كاتییش 
بێت تا ڕژێم خۆی دە گرێتە وە  و دە سە اڵتی بە سە ر 
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لە  نێوان توركیا و  واڵتدا دە سە پێنێتە وە ، دیوارێك 
سوننە ی شـــامدا دروست بكرێت بۆئە وە ی توركیا 
بە وە   شۆڕشە كە   نە دات،  شۆڕشگێڕان  یارمە تی 
سە رە تای  ڕۆژە كانی  لە   هە ربۆیە   سە رنە كە وێت، 
سپێڕدرایە   كوردستان  خۆرئاوای  شۆڕشدا 
چە كداری  هێزی  كە   گە ل،  پاراستنی  یە كینە كانی 
PYD یە  لە  خۆرئاوای كوردستان، ئە وانیش ئە و 
گە یاند،  ئە نجام  بە   شێوە   باشترین  بە   ئە ركە یان 
لە الیە ك شۆڕشگێڕانیان سە ركوت كرد و لە الیە كی 
تریش ئە و دیوارە یان دروستكرد كە  بۆیان دیاری 

كرابوو. 
ئێستا كە  پایتە ختی داعش كە وتە  دە ست هێزە كانی 
خۆرئاوای  لە   ناوچە كانی  زۆربە ی  هاوپە یمان، 
عێراق و خۆرهە اڵتی سوریا یا كە وتوونە تە  دە ستی 
دە ستی  كە وتوونە تە   یا  واڵت،  هە ردوو  هێزە كانی 
كە وتن،  لە   نزیكبوونە تە وە   یا  دیموكرات،  سوریای 
بۆیە  باسی پاشە ڕۆژی PYD و هێزە كانی و ئیدارە  

فیدراڵیيە كە ی دە كرێت كە  چییان بە سە ر دێت؟!
گرنگ  خاڵی  هە ندێ  بە   ئاماژە   پێویستە   لێرە دا 
ئە و  چارە نووسی  چوارچێوە یە دا  لە و  كە   بدە ین، 

هێزە  و ئیدارە كە ی دیاریی دە كرێت:
 PKK یە كە م – هە رچە ندە  لە  شە نگالدا هێزە كانی
دە ركە وتن  شە عبی  حە شدی  هاوپە یمانی  وە ك 
پارتی  بە   سە ر  پێشمە رگە ی  هێزە كانی  لە گە ڵ  و 
بە شداریشیان  تە نانە ت  نە كرد،  چۆڵ  ناوچە كە یان 
كردووە  لە  ئیدارە ی نوێی ناوچە كە دا، كە  حكومە تی 
بە اڵم  كردووە ،  دیاریی  ناوچە كە ی  بۆ  عە بادی 
و  ئێران  و  توركیا  واڵتی  هە رسێ  ڕێكە وتنی 
فیدراڵیی  دە ستووری  بە پێی  ئە وە یە   لە سە ر  عێراق 
كۆنترۆڵی  ژێر  بۆ  بگە ڕێنە وە   سنوورییە كان  خاڵە  
حكومە تی عێراق، بۆیە  بە الی توركیاوە  زۆر گرنگە  
سنوورە كانی هە رێم لە گە ڵ خۆرئاوای كوردستاندا 
بكرێت  كۆنترۆڵ  عێراقە وە   حكومە تی  لە الیە ن 
 – كوردستان  خۆرئاوای  و  قە ندیل  بە وپێیە ش  و 
ئە م  تا  كە   داببڕێت،  یە كتر  لە    – جوگرافیا  وە ك 

ساتە ش حكومە تی عێراقیی داوای كۆنترۆڵ كردنی 
پێشخاپوور و ئیبراەیم خە لیل دە كات و لە سە ر ئە و 

بابە تە  مشتومڕیانە .
دە ردە بڕیی  ناڕە زایی  كە   توركیا  دووە م: 
زرێپۆش  و  قورس  چە كی  ناردنی  بە   بە رانبە ر 
ویالیە تە   كوردستان،  خۆرئاوای  بۆ  هامە ر  و 
ئە و  كە   ڕایگە یاند  ئە مە ریكا  یە كگرتووە كانی 
دە نێردرێنە   داعش  شە ڕی  بۆ  پێداویستیانە  
جە نگە كە   بە تە واوبوونی  كوردستان،  خۆرئاوای 
دە گە ڕێندرێنە وە  بۆ گە نجینە كانی سوپای ئە مە ریكا، 
ئە مە ریكا  و  توركیا  نێوان  پە یوە ندییە كانی  گە رچی 
ئە مە ریكا  هە رگیز  بە اڵم  خراپدایە ،  حاڵێكی  لە  
بە رژە وە ندییە كانی لە گە ڵ توركیادا ناكاتە  قوربانیی 
چونكە   كورددا،  لە گە ڵ  بە رژە وە ندییە كانی  لە گە ڵ 
و  جیۆسیاسیی  توركیادا  لە گە ڵ  بە رژە وە ندیی 
وە ك  كورد  بە اڵم  ستراتیژین،  زۆر  و  ئابوورین 

قۆناغێكی ڕاگوزە ر گرنگیی هە یە  بۆ ئە مە ریكا.
لە گە ڵ  ڕوە یتە رز،  ڕاپۆرتی  بە پێی  سێیە م: 
سوریادا  لە   داعش  كۆتایی  نزیكبوونە وە ی 
لە ناوچە   پێشمە رگە   هێزە كانی  تێكشكانی  و 
نێودە وڵە تیی  بێدە نگیی  دیارە   كە    – جێناكۆكە كان 
هە یە   خۆی  مانای  كۆنترۆڵكردنە وە یە   ئە و  بۆ 
ئێرانیيە كانی  و  ئە سە د  بە شار  ڕژێمی  ئە مە  
نە وتیيە كانی  كێڵگە   كۆنترۆڵكردنە وە ی  بۆ  هانداوە  
ئاژانسە ی  سوریا، بە رپرسێكی بااڵی سوریی بە و 
بە زووترین  كوردە كان  پێویستە   كە   ڕاگە یاندووە  
كۆنترۆڵیان  ژێر  نە وتیە كانی  ناوچە   كات 
بكە نە وە ،  دیمە شق  حكومە تی  هێزە كانی  ڕادە ستی 
كە ركوك  چارە نووسی  دە بێ  ئە وە   بە پێچە وانە ی 
ڕایگە یاندووە   سوریا  تە نانە ت  بكە ن.  چاوە ڕوان 
كە  ئە و هێشتا شاری ڕە قە  بە  داگیركراو دە زانێت 
دە سە اڵتیان  ناوە ندیی  حكومە تی  هێزە كانی  مادە م 
كاتێكدایە   لە   ئە مە   نە سە پاندۆتە وە ،  بە سە ردا 
جە نگدا  بە رە ی  چە ندین  لە   دیموكراتی  سوریای 
جە نگیان  ناوە ندیی  حكومە تی  هێزە كانی  هاوشانی 
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زۆر  لە   كۆنترۆڵكردووە ،  ناوچە كانیان  و  كردووە  
ناوچانە یان  ئە و  قوربانی  دە یان  دوای  ناوچە ش 
هێزە كانی  ڕادە ستی  كۆنترۆڵ  و   ئۆپۆزیسیۆن  لە  
لە   ڕژێم  هە ڕە شە یە ی  ئە م  كردووە تە وە .  ڕژێمیان 
خۆرئاوای كوردستان لە  دوای ڕووداوە كانی ناوچە  
هە رێمی  شكستە ی  حاڵە تی  ئە و  و  جێناكۆكە كان 
كوردستان دێت، هەروەها  دوای كۆنترۆڵكردنە وە ی 
كە   دێت،  سوریا  لە   ستراتیژیی  ناوچە ی  زۆر 
كێشە كە   ئاستانە شدا  كۆبوونە وە كانی  لە   خە ریكە  
بە رە و چارە سە ر هە نگاو دە نێت، مە رجێكی بەهێزی 
و  ڕووسیا  لە گە ڵ  سازشێك  هە ر  بۆ  توركیاش 
بە و  بێت  هێنان  كۆتایی  لە سە ر  لە وانە یە   سوریادا 
فە رماندە یە كی  سوریا)22(.  باكووری  ئیدارە یە ی 
ڕوە یتە رز  بە   ناسوریایی  سە ربازیی  گە ورە ی 
دە ڵێت » ئە و پە یامە  ڕوونە  بۆ چە كدارانی سوریای 
هاوپە یمانیی  لە   پشتیوانە كانیان  و  دیموكراتیی 
ئە و  كە   ئە مە ریكا،  لە سە روویانە وە   و  نێودە وڵە تیی 
مافی  داعش  لە   كردووە   كۆنترۆڵیان  زە ویانە ی 
جاریش  چە ندین  سوریایە ،  دە سە اڵتی  شە رعی 
ڕاگە یە نراوە »،  سوریاوە   حكومە تی  لە الیە ن  ئە مە  
لە   یوسف(  )فە وزە   كورد  بااڵی  سیاسیيە كی 
پە یوە ندییە كی تە لە فۆنیدا بە  ڕوە یتە رزی  ڕاگە یاند« 
ڕۆژێك دە ڵێن ئامادە ی دیالۆگین، دواتر كە سـێكی تر 
ئە وە  ڕە تدە كاتە وە ، یە كێكیان جە نگ ڕادە گە یە نێت و 
یە كێكی تر داوای گفتوگۆ دە كات، نازانین ستراتیژی 

ڕژێم چیە ؟ دیالۆگە  یا جە نگ؟«)23(.
پســپۆڕی  الندیز«ی  »جۆشوا  چوارە م:  
سە نتە ری  سە رۆكی  و  سوریا  كاروباری 

زانكۆی  لە   ناوە ڕاست  خۆرهە اڵتی  توێژینە وە كانی 
لە   زۆرێك  دە ڵێت«  ڕوە یتە رز  بە   )ئۆكالهۆما( 
نە وتیيە كان  كێڵگە   كۆنترۆڵكردنی  دە ڵێن  خە ڵك 
مە رجە ی  بە و  گاریگە رن،  سیاسیدا  دانوستانی  لە  
لە گە ڵ  ئە مە ریكا  یە كگرتووە كانی  ویالیە تە  
كوردە كان  ئە وە   بە بێ  بمێنێتە وە ،  كوردە كاندا 

تووشی شكستێكی كە مە رشكێن دە بنە وە)24( . 
ئە كبە ر  عە لی  پێشوازیی  لە   ئە سە د  بە شار 
ئێران بۆ كاروباری  والیە تیی ڕاوێژكاری ڕێبە ری 
دە رە وە ، ڕایگە یاند كە » جە نگی سوپای سوریا تە نیا 
دە یە وێت  بە ڵكو  تە نیا،  بە   نیە   تیرۆر  شكستی  بۆ 
بێهێزكردنی  و  دابە شكردن  بۆ  تیرۆریش  پڕۆژە ی 

واڵتان شكست پێ بهێنێت)25(.
بە  پێی لێدوانی عە قید )ڕیان دبلۆن(ی وتە بێژی 
شاری  گرتنە وە ی  دوای  لە   ئە مە ریكا،  سوپای 
ڕە قە ؛ داعش 87%ی زە ویە كانی لە دە ستداوە ، ئێستا 
جە نگی  پێگە كانیدا  دواهە مین  لە   سوریا  سوپای 
لە گە ڵدا دە كات لە  پارێزگای دێرزوور، ئە مە ریكاش 
هێزە كانی سوریای دیموكراتی سە رپشك كردووە  
واشنتۆن  ڕۆژنامە ی  لێرە دا  نە .  یا  بكە ن  جە نگ 
ترامپ  ئیدارە ی  نازانین  ئێمە   دە پرسێت  پۆست 
دە مێنێتە وە   ســوریادا  خۆرهە اڵتی  باكووری  لە  
پاشە كشە   یا  كوردە كان؛  هاوپە یمانە   پاراستنی  بۆ 
لێدە كات  عێراقیان  كوردە كانی  هە روە ك  دە كات؟ 
لە   كە ركوكی  كە   ناوە ندیی،  بە  حكومە تی  بە رانبە ر 

دە ستی كوردە كان وە رگرتە وە ؟)26(
سوریا  ڕژێمی  بە رپرسی  زۆر  پێشتریش 
ڕایانگە یاندبوو كە  بە نیازن هە موو ئە و زە ویانە  لە  

كوردستان پێویستیی بە  پێشمە رگە  هە یە ؛ 
نە ك میلیشیای حیزب و ئایدیۆلۆژیا

;
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بگە ڕێننە وە   واڵتدا  سە رانسە ری  لە   دە ستیانداوە  
ژێر كۆنترۆڵی ڕژێم، بە  ناوچە  كوردییە كانیشە وە . 
شرۆڤە كاری  ەیراس(ی  )نیكۆالس  لە مبارە وە  
ویالیە تە   ئە گە ر  دە بینێت  وای  ئە مە ریكیی  ئە منیی 
لە و  بدات  پاشە كشە   بڕیاری  یە كگرتووە كان 
بە سە ریدا  دە سە اڵتیان  كوردە كان  كە   ناوچانە ی 

هە یە ، حاڵە تە كە  كارە ساتبار دە بێت)27(. 
عە بدوڕە حمان دیمە شقی چاالك و شرۆڤە كاری 
كورد  و  ئە مە ریكا  دە ڵێت،  سوریی  سیاسیی 
ماوە یە كە  هاوپە یمانن، بە اڵم یە كێك لە  سیاسییە كان 
جارێك  ئە مە ریكا  دوژمنە كانی  ئە گە ر  دە ڵێت؛ 
هە زار  دۆستە كانی  ئە وا  بێت،  خۆیان  لە   ئاگایان 
چونكە   بێت،  خۆیان  لە   ئاگایان  پێویستە   جار 
ئە گە ر  لێدەهێنێت،  وازیان  بە خێرایی  ئە مە ریكا 
دە بێ  دە ڵێت  ببینێت.  لە وە دا  بە رژە وە ندییە ك 
بزانین ئە مە ریكا لە كاتی سە ركوتكردنی كورددا لە  
نە بووە وە ،  ئە سە د  ڕووبە ڕووی  پێشوودا  سااڵنی 
لە گە ڵ ڕیفراندۆمی كورددا نە بوو، دژی هێزە كانی 
كردە وە ،  كۆنترۆڵ  كە ركوكیان  كاتێ  نە بوو  عێراق 
دە بنە وە   ڕووس  و  تورك  ڕووبە ڕووی  كاتێكیش 
لە   بە رژە وە ندییە كانی  چونكە   دههێڵێت،  بە جێیان 
چۆڵ  ئە وێ  و  دە بێت  دە ستە بە ر  بە جێهێشتنیاندا 
دە كات بۆ دە سكە وتێكی تر لە  ناوچە یە كی تردا)28(. 
لە سە ر  لێدوانێكدا  لە   موعە لیم«  »وە لید 
لە   »ئە تتە نە  ف«  سە ربازیی  بنكە ی  چۆڵكردنی 
باشووری سوریادا ڕایگە یاند؛ ئە م ڕووداوە  نیشانی 
سوریادا  لە   ئە مە ریكيیە كان  مانە وە ی  كە   دە دات 
ئە وانی  كە   ناوچە یە ش  ئە و  كاتیە »،  دڵنیاییە وە   بە  
كارگێڕییە كی  لە سە ر  گفتوگۆ  بە   دە كرێت  تێدایە  
ئۆتۆنۆم )خۆبە ڕێوە بە ر( بگە ینە  ڕێكە وتنێك لە گە ڵ 
لە  سوریادا  ئێرانیش  بوونی  لە بارە ی  كوردە كاندا، 
ڕایگە یاند كە  ئە وە  پە یوە ندیی بە  حكومە تی سوریاوە  

هە یە  نە ك ئە مە ریكا)29(. 
هە موو ئاماژە كان بۆ ئە وە  دە چن لە  كۆبوونە وە ی 
بە ندە ری سوچی بۆ قە یرانی سوریا كە  ئە مە ریكاش 

ئە و  بە رە و  ڕووداوە كان  كرد،  بە شداریی  تیایدا 
هە نگاوە  دە چن كە  بۆ ڕازیكردنی توركیا و ڕووسیا 
و دانانی سنوورێك بۆ بوونی ئێران لە  سوریادا، 
پاشە كشە   كوردستاندا  خۆرئاوای  لە   ئە مە ریكا 
نایبە ستێتە وە   دە كات، چونكە  هیچ بە رژە وە ندییە ك 
بۆ  ترامپ  و  پۆتین  بە یاننامە كە ی  شوێنە وە ،  بە و 
زۆر  نێوانیان  سازشی  و  ئاشتیانە   چارە سە ری 
ئاماژە ی ماناداری تێدایە ، بە تایبە تی بۆ بە رپرسانی 
كە   بوو  بەهێز  وانە یە كی  كوردستان  هە رێمی 
ئە مە ریكا تە نانە ت بوونی نە وت و غازیش لە  هە رێمدا 
بكات،  لێ  بە رگرییان  بۆئە وە ی  نازانێت  گرنگ  بە  
بۆیە  ئە و نە وتە  كە مە ی خۆرئاوا شتێك نیە  لە سە ر 
بۆ  حسابی  ئە مە ریكا  تا  جیهان  وزە ی  نە خشە ی 
بكات. لە مكاتە شدا ئە مە ریكا ڕازییە  بە وە ی ڕووسیا 
ڕۆڵێكی كاریگە ر ببینێت لە  خۆرهە اڵتی ناوە ڕاستدا، 
چونكە  بۆ خۆی لە  خۆرهە اڵتی ئاسیا و ئە مە ریكای 
التیندا سە رگە رمی گە ڕانە وە ی دە سە اڵتی خۆیە تی 

بۆ ڕزگاركردنی هە ژموونی دۆالر. 

باكووری كوردستان:
وە ك پێشتریش ئاماژە مان پێدا، لێرە دا مە ودای 
باكوورمان  كوردانی  خە باتی  مێژووی  باسكردنی 
نیە ، چونكە  زیاتر دە مانە وێت باسی هە لومە رجی ئە م 
قۆناغە  بكە ین، كە  ئایا توركیا چۆن بیر دە كاتە وە  و 
هە ل و فرسە تە كانی بە ردە می كورد چین بۆئە وە ی 

كاریان لە سە ر بكات. 
توركیا زۆر قوڵتر دە ڕوانێتە  ناوچە ی باشووری 
كوردستان(،  باكووری  )یا  ئە نادۆڵ  خۆرهە اڵتی 
نیە   بە وە وە   پە یوە ندیی  تە نیا  لە مكاتە دا  مە سە لە كە  
كە  ئە گە ر ئە و ناوچە یە  لە دە ست بدات، پارچە یە كی 
جوگرافیی لە  واڵت لە دە ست دە دات، بە ڵكو بابە تە كە  
زۆر ستراتیژییە  و پە یوە ندیی بە  ئێستا و داهاتووی 
هە ڵقوڵینی  چاوگی  كوردستان  هە یە .  توركیاوە  
كە   فوراتن،  دیجلە و  گرنگی  ڕووباری  هە ردوو 
توركیا لە  سییە كانی سە دە ی ڕابردووە وە  خە ریكی 
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توێژینە وە  و جێبە جێ كردنی پڕۆژە ی ستراتیژیی 
)GAP(ە  لە سە ریان و ئێستا ڕێژە ی )22%(ی وزە ی 

كارە بایی هە موو توركیا دابین دە كات)30(. 
كوردستان   )GAP( پڕۆژە یە   ئە م  كە واتە  
توركیاوە ،  نە تە وە یی  ئاسایشی  بە   دە بە ستێتە وە  
بە وپێیە ش مە سە لە ی ئاو لە  سە دە ی بیست و یە كە مدا 
و  نە وت  وزە ی  مە سە لە ی  لە   دە بێت  گرنگتر  زۆر 
گاز، توركیا دە توانێت لە  هە ر ساتێكدا وە ك كارتی 
بهێنێت،  بە كاریان  سوریا  و  عێراق  لە سە ر  گوشار 
چونكە  كە مبوونە وە ی ئاوی ئە و دوو ڕووبارە  واتە : 
تووشی  فراوان  پانتاییە كی  عێراقدا  و  سوریا  لە  
بیابانبوون )التصحر( دە بن، زۆنگاوە كان وشــك دە بن 
– بە تایبە تی لە  باشووری عێراقدا – ڕێژە ی خۆێ لە  
خاكدا بۆ ئاستێكی ترسناك بە رز دە بێتە وە ، ئاستی 
پیسبوونی  لە گە ڵ  دادە بە زێت،  زە وییش  ژێر  ئاوی 
كە مبوونە وە ی  بەهۆى  ئاوییە كان،  ڕێرە وە   و  چۆم 
و  ژینگە   لە سە ر  خراپ  كاریگە ریی  سە وزاییە كان 
بە رزبوونە وە ی پلە ی گە رما دادە نێت. بۆیە  كوردانی 
باكوور دە بێ بزانن؛ بیركردنە وە  لە  جیابوونە وە  لە  
لە   دوورە   زۆر  داواكارییە كی  قۆناغە دا  لە م  توركیا 
واقیعە وە ، بە تایبە تیی پێگە ی سە ربازیی توركیا لە ناو 
ناتۆدا و بە و پە یوە ندییە  بەهێزە شی لە گە ڵ ڕووسیادا 
هە رێمی  لە   كورد  كە   شكستە ی  بە م  و  هە یە تی 
لە   جە نگ  بە ردە وامیی  بووە ،  تووشی  كوردستاندا 
باكوور تە نیا بۆ گە لی كورد زیانی دە بێت و مێژووی 

دە یان ساڵە  ئە وە ی سە لماندووە . 
هە رێمی  لە   ڕیفراندۆم  شكستی  دوای  لە  
سە رە كیی  هێزی  ئێران  و  توركیا  كە   كوردستان، 
تر چاوە ڕوانی  ئە گە ری  پێهێنانە  بوون،  ئە و شكست 
دە كرێت لە و ڕێكە وتنە  ئە منیە یان، بە تایبە تیی توركیا 
چاوە ڕێیە  لە  دوای كۆنترۆڵكردنی خاڵە  سنوورییە كان 
لە الیە ن حكومە تی ناوە ندیی عێراقە وە  و گە ڕاندنە وە ی 
و  ئێران  لە الیە ن  جێناكۆكە كان،  ناوچە   و  كە ركوك 
عێراقە وە  بە شی دووە می ئە و سیناریۆیە ش جێبە جێ 
قە ندیل  لە   )PKK(یە   دە ركردنی  ئە ویش  بكرێت، 

ئاسۆی  قۆناغە دا  لە م  بۆیە   كوردستان.  هە رێمی  و 
بە ردە م گفتوگۆی ئاشتی زۆر لێڵە ، هە روە ك لە  نامە ی 
عە بدوڵاڵ ئۆجە الن بۆ ڕای گشتیی لە  1 ی حوزە یرانی 
قە ندیل  و  ئاكپارتی  ئە گە ر حكومە تی  هاتووە ،   2011
نە گرنە بە ر،  دیموكراسیی  و  ئاشتیی  ڕێگە چارە ی 
ئاكامە كانی  ئە ستە مە   كە   ڕوودە دات  دۆخێك 
ئە و  دواجار  بە داخە وە   كە   بكرێت)31(،  چاوە ڕوان 
پە یامە ی ئۆجە الن پشتگوێ خرا، تە نانە ت نامە كانیشی 
پە نا  هیچ شێوە یە ك  بە   دە كرد  داوای  كە   قە ندیل  بۆ 
نە بە نە وە  بە ر جە نگ و كوشتار سانسۆر دە كران و 

ئە و بە شە یان دە قرتاند و باڵونە دە كردە وە )32(.
 HDP و لە الیە ك   PKK هە ڵە ی خوێندنە وە ی 
لە   ئاشتیان  بە ردە وامبوونی  هە لی  تر،  لە الیە كی 
لە   هە ڵە   تێگە یشتنی  بە    PKK برد،  لە بار  باكوور 
پە سنی شە ڕڤانان لە  خۆرئاوای كوردستان، كە  بە  
باڵی سوریای ئە وان هە ژمار دە كران، وا تێگە یشتن 
شارە كانی  لە   بۆیە   دە كات،  پشتیوانییان  خۆرئاوا 
شە ڕیان  لێداو  سە نگە ریان  كوردستاندا  باكووری 
هە ڵگیرساندە وە ، HDPیش لە  دوای هە ڵبژاردنە كانی 
حوزە یرانی 2015 خوێندنە وە ی وابوو كە  ئاكپارتی 
بە رە و ڕووخان دە چێت، بۆیە  بە  ئاڕاستە ی نە یارانی 
سوودی  فرسە تە   لە و  و  كرد  قسە ی  پارتە دا  ئە و 
وە رنە گرت كە  ببێتە  پارسە نگێكی باش بۆ دە سە اڵت 
بە شداریی  نوێدا  توركیای  لە   یە كە مجار  بۆ  و 
پاراستنی  دە سكە وتیشی  تە نیا  بكات،  دە سە اڵت 
ئاشتی باكوور بوایە ، دە سكە وتێكی گە ورە  دە بوو. 
بۆ   MHP لە وە ی دە بڕی  ڕێگە ی  ئە وە ی  بگاتە   چ 
گۆڕینی دە ستوور و جە نگ ئاكپارتی بە الی خۆیدا 
تر  جارێكی  جە نگیشە وە   بەهۆى  و  بكات  پە لكێش 
كە   بكرێتە وە ،  بەهێز  سیاسە تدا  لە   سوپا  پێگە ی 

كودە تای 15 ی تە مووزی 2016 ی لێكە وتە وە . 
پێگە ی  بۆ   HDP خوێندنە وە ی  هە ڵە   ئە و 
تشرینی  هە ڵبژاردنی  لە   پارتە كە ی  و  ئە ردۆغان 
لە سە رداو  قورسی  باجێكی  2015دا  دووە می 
ی   %35 بۆ  هێنایە وە   دە نگە كانە وە   ی   %45 لە  
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ی   %35 بە پێچە وانە وە   باكوور،  دە نگدە رانی 
لە   دە نگە كان  ی   %47 بۆ  سە رە وە   بردە   ئاكپارتی 
باكووری كوردستان. ئە مە  لە كاتێكدا بوو ئە ندامان 
بە   ئە ردۆغانیان   PKK و   HDP الیە نگرانی  و 
چۆن  كە واتە   ناودە برد،  خوێنمژ  و  دیكتاتۆر 
لە   باكوور  كوردانی  لە   نیو  و  ملیۆن  یە ك  دە بێ 
دە نگە كانیان پە شیمان ببنە وە  و دە نگ بە  دیكتاتۆر 
ئە ی  خوێنمژە ،  و  دیكتاتۆر  ڕاستە   بابڵێین  بدە ن، 
بۆچی ئە و كوردانە  پە شیمان بوونە وە  لە  دە نگیان 
و ڕاستە وخۆ دە نگیان بە و دیكتاتۆرە   دایە وە ؟ ئە مە  

مانای ئە وە یە  خە ڵك لە وان بێزارە !!
بۆیە  لە م قۆناغە دا كوردانی باكوور پێویستییان 
و  گوند  ئە گە ر  هە یە ،  ئاشتیی  و  ئارامیی  بە  
و  كۆچ  تووشی  كوردستان  باكووری  شارە كانی 
ئاوارە  بوون هاتبن، ئە وە  بە  مانای ئە و تە عریبە ی 
بووە تە   جە نگ  بە ڵكو  نیە ،  باشوور  كوردستانی 
هۆی ئە و ماڵوێرانیە ، ئە وە  بوو لە  كاتی پڕۆسە ی 
ئاشتیدا كشتوكاڵ و ئاژە ڵداریی و تە نانە ت كە رتی 
گە شتیاریی لە  باكووری كوردستاندا گە شانە وە  و 
مە خابن  كە   بوونە وە ،  ئاوە دان  شارە كان  و  گوند 
وێرانیی  دووبارە   جە نگدا  هە ڵگیرسانە وە ی  لە  
جارێكی  ئە گە ر  بۆیە   ناوچە یە .  ئە و  ڕوویكردە وە  
تێدا  سیاسیشی  دە سكە وتی  ئاشتیە كە   تە نانە ت  تر 
نە بێت، ئارامیی بگە ڕێتە وە  بۆ باكووری كوردستان، 
دە ستووری  چوارچێوە ی  لە   سیاسیش  پڕۆسە ی 
 HDP ئێستا  باوە كو  دە كاتە وە ،  گە شە   واڵتدا 
گوشاری  حكومە تیش  و  كردووە   پاشە كشە ی 

خستۆتە سە ر.
كوردستان  كرێكارانی  پارتی  الیە نگرانی  دیارە  
بە اڵم  نیە ،  قبوڵ  بە الوە   بۆچوونانە یان  جۆرە   ئە م 
بۆچوونە ی  بە و  ئاماژە   لێرە دا  خۆیە تیی  جێی 
نزیكە ی  كە   بدە ین  قاسملوو  د.عە بدوڕە حمانی 
توركیا  پێیوایە   نووسیویە تی،  لە مە وبە ر  ساڵ   35
دامەزراندنی  ڕێگە ی  النیكە م  نیە ،  ئێران  وە ك 
و  دە دات  دیموكراتیی  خە باتی  و  سیاسیی  پارتی 

بچێتە   دە شیە وێت  و  ناتۆدایە   لە   بە وهۆیە شە وە  
بنە مای  هە ندێ  دە كرێت  ئە وروپاوە ،  یە كێتی  ناو 
دیموكراسیی بپارێزێ، بۆیە  دە ستبردن بۆ چە ك و 
خە باتی چە كدارانە  ئە وە شی كە  هە یە  لە ناو دە بات 
و  پە ڕگیر  و  لێدە كە وێت  زۆری  زیانێكی  كورد  و 
كە مالیە كانیش ئە وە یان پێخۆشە  كورد ئە و بە ڵگە یە  
ئێمە   ئە گە ر  دە ستیان)33(،  بداتە   بۆ سە ركوتكردن 
باسی ئە و هە لومە رجە  پە ڕگیر و ترسناكە  كە مالیە ی 
و  دە كات  باسی  د.قاسملوو  كە   بكە ین  كاتە   ئە و 
بڕوای وایە  مادە م مە ودای خە باتی سیاسیی هە بێت؛ 
ڕێگە ی جە نگ و شۆڕشی چە كدارانە  نە گیرێتە بە ر، 
ڕێسمانە   و  ئاسمان  ئێستادا؛  لە گە ڵ  بە راوورد  بە  
و زۆر شت گۆڕاوە  و تا ئاستێكی باش كرانە وە ی 
بە   زیان  لە وانە یە   جە نگ  ڕوویداوە ،  دیموكراسیی 
توركیا بگە یە نێت، بە اڵم سە دان قات زیان بە  كورد 

و داهاتووی نە وە كانی دە گە یە نێت.

كوردانی خۆرهە اڵت:
پە رتە وازە یی  پێدا،  ئاماژە مان  پێشتریش  وە ك 
لە   كوردستان  سیاسییە كانی  پارتە   گوتاری 
بە رە ی  ئێرانە وە ،  گە النی  شۆڕشی  سە رە تای 
ناوخۆیی كوردانی خۆرهە اڵتی بێهێز كرد و بووە  
و  كورد  سە ركوتكردنی  بۆ  گونجاو  هۆكارێكی 
پە ڕگیریی  لە الیە ك  شۆڕشگێڕییە كە ی.  بزووتنە وە  
و  لینینیزمی خۆرهە اڵتیی  ماركسیزم  بزووتنە وە ی 
لە الیە كی تریش بزووتنە وە ی سۆشیال دیموكراتی 
و  بە رە ی جە نگی ساردی خۆرهە اڵت  خۆرئاوایی، 
كوردستان،  خۆرهە اڵتی  ناو  هێنابووە   خۆرئاوای 
ئە مە  لە كاتێكدا بوو كە  سستمی نوێی ئێرانیش – كە  
سستمێكی مە زهە بی پە ڕگیر و دژە  كورد و سوننە  
بتوانێت  بقۆزێتە وە  و  زێڕینە   هە لە   ئە و   – بوو 
لە الیە ك بە  بانگە شە ی دژە  دینیی و لە الیە كی تریش 
تۆمە تی دژە  گە ل و نیشتمان، كاری سە ركوتكردنی 

كورد ئاسان بكات. 
لە  ساڵی 2009 دا؛ لە  دیمانە یە كدا لە گە ڵ بە ڕێز 
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حسە ینی مە دە نیی ئە ندامی مە كتە بی سیاسیی حیزبی 
دیموكراتی كوردستان و تیۆریسیە نی ئە و حیزبە دا 
بە  ئە نجامم گە یاند، پرسیارم لێكرد كە  ئێوە  لە وكاتە دا 
خە باتی  بوون  ناچار  سە پێنراو  بە سە ردا  شە ڕتان 
چە كداریی هە ڵبژێرن، بۆچی درووشمێكی بێ مانای 
خودموختاریی  و  ئێران  بۆ  )دیموكراسیی  وە ك 
هە ر  ئێوە   خۆ  بە رزكردە وە ،  كوردستان(تان  بۆ 
ناچاربوون بجە نگن و دواجاریش شارە كانتان چۆڵ 
كرد، جا ئێوە  نە توانن خۆتان بپارێزن چۆن ئێران 
قۆناغی  نە بوو  باشتر  دە كە نە  واڵتی دیموكراسیی؟ 
هیچ  ڕابگە یاندایە ؟  كوردستانتان  كۆماری  دووە می 
نە بێت ئە گە ر وە ك كۆماری كوردستانیش شكستی 
ئیرادە یە ی  و  ەیمە ت  ئە و  تر  جارێكی  بخواردایە ، 
خرۆش،  و  جۆش  دەهێنایە وە   دووبارە   كوردی 
كۆماری  مانگە ی  تە مە نی)11(  تائێستاش  هە روە ك 
مە شخە ڵە كان  و  ئیرادە كان  و  ەیمە ت  كوردستان 
لە  وە اڵمدا وتی: هە ر زۆر ڕاستە   بە رز دە كاتە وە ؟ 
بریا لە و كۆبوونە وە  نیوملیۆنیانە ی كە  بۆ د.قاسملوو 
جارێكی  بۆ  كوردستانمان  كۆماری  دە كران،  ساز 
و  جە نگدا شكاین  لە   ئێمە   ڕاگە یاندایە تە وە ، خۆ  تر 
دواجار هاتینە  ئە م كە مپانە ی ئێستا دە یانبینیت، بە اڵم 
ئە وە  بۆ گە لە كە مان هێز و تە وژمێكی تر دە بوو)34(.
دواتر  و   1991 ئازاری  ڕاپە ڕینی  دوای  لە  
حكومە تی  دامەزراندنی  و  پە رلە مان  هە ڵبژاردنی 
كوردانی  دا،   1992 ساڵی  لە   كوردستان  هە رێمی 
هە ڵوێستی  ژیرانە   هە نگاوی  دوو  بە   خۆرهە اڵت 
خۆیان تۆمار كرد، یە كە میان كە  زانیان حكومە تی 
كۆماری ئیسالمیی لە  جە نگی عێراق – ئێران ڕزگاری 
بووە  و بە رە و بەهێزبوونە وە ی توانای سە ربازیی 
خۆی هە نگاو دە نێت، شۆڕشی چە كدارانە  زیان بە  
خودی خە باتە كە  و بە  گە لی كوردیش دە گە یە نێت، 
بۆیە  زیاتر جە ختیان لە  خە باتی سیاسیی كردە وە ، 
دە كرێ  چە كداریی،  خە باتی  لە   وازهێنان  بە بێ 
بوترێت خە باتی سە ربازییان هە ڵپە سارد، دووە میش 
حكومە تی  ناسكی  بارودۆخی  ڕە چاوكردنی  بە  

هە رێمی كوردستان و هە لومە رجە كە ى، كە  دە كە وتە  
نێو واڵتانی ناحە زییە وە  و دە بێت وە ك حكومە تێكی 
سنوورە كانی  پاراستنی  بنە مای  لە سە ر  بە رپرس 
پارتانە   ئە و  دراوسێكانیدا،  لە گە ڵ  بكات  ڕە فتار 
ڕە چاوی حاڵە تە كە یان كرد و خە باتی چە كدارانە یان 
كران،  تیرۆر  ئە ندامیان  دە یان  بە   گە رچی  ڕاگرت، 
بە اڵم ئە وان سە رخستنی حكومە تی هە رێمیان وە ك 
هە موو  ڕزگاریخوازیی  بزووتنە وە ی  سە رخستنی 

پارچە كان دە زانی، بۆیە  ئە و ڕێگە یان هە ڵبژارد. 
ناوچە كە ،  سە نگە ربە ندیی  ئێستا  لە وانە یە  
و  سعوديیە   و  ئیسرائیل  و  ئە مە ریكا  نێوان  لە  
وە ك  ئێرانیش  و  لە الیە ك  هاوپە یمانە كانیان 
تر؛  لە الیە كی  دە ردە كە وێت  ڕواڵە تدا  لە   ئە وە ی 
هە لومە رجێكی هێنابێتە  پێشە وە ، كە  كە سانی وە كو 
بیرنارد كۆشنێر سە ردانی  لیڤی و  بێرنارد هێنری 
پارتە كانی خۆرهە اڵت بكە ن و لە گە ڵیاندا كۆببنە وە  
و بیانە وێت لە  خۆرهە اڵت بیانجوڵێنن، بە اڵم وابزانم 
دۆخی دوای گرتنە وە ی كە ركوك زۆر وانە ی تێدا 
ئامۆژگارییە كانی  بە  ڕاوێژ و  ئە وانە ی كە   بۆ  بوو 

ئە وانە  هە ڵخە ڵە تابوون!!
بۆیە  پێموایە  كوردانی ئە و پارچە یە  پێویستە  لە م 

قۆناغە دا زیاتر گرنگیی بە م خااڵنە  بدە ن:
سوپاكە ی  و  ئێران  كە   هە لومە رجە دا  لە م   .1
عێراق  بە سە ر  خۆیان  هە ژموونی  توانیویانە  
كارێكی  بسە پێنن،  یە مە ندا  و  لوبنان  و  سوریا  و 
چە كدارانە   چاالكیی  واڵتدا  ناوخۆی  لە   نیە   ژیرانە  
بەهۆى  حاڵە تێكدا  وەها  لە   چونكە   ئە نجامبدە ن، 
ناهاوسە نگیی هێزە وە  زیانی گە ورە  بە  بزووتنە وە كە  

و بە  جە ماوە ریش دە گات.
دە بێ  كوردستان؛  بە شە ی  ئە و  كوردانی   .2
لە م قۆناغە دا چاالكیی ئابووریی و وە بە رهێنان بە  
بارودۆخە كە   ئارامیی  بە   ئە وە ش  بگە یە نن،  ئە نجام 
دە بێت. چونكە  سە رمایە  وە ك كۆتر وایە  و لە  شوێن 

و جێگە ی ئارامدا هێالنە  دە كات.
ئاسۆش  باوە كو  هە لومە رجە دا،  لە م   .3
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تاڕادە یە ك داخراو بێت، بە اڵم درێژە دان بە  چاالكيیە  
كوردە واریی،  كلتوورییە كانی  و  فە رهە نگیی 
گرنگیی خۆی دە بێت، هە رئە وە ش دە بێتە  ژێرخانی 
ڕووناكبیریی بۆ داهاتووی ئە و بە شە ی كوردستان. 
سە ردە می  ڕۆشنبیرییە كانی  چاالكيیە   خۆی  كاتی 
سە دام بە  نزمیی هە ڵدە سە نگێنران، بە اڵم هە ر ئە و 
زمانە  كوردییە  گە شە كردووە  بوو، كە  بووە  بناغە ی 
میدیا و خوێندنی قۆناغە كانی ئێستای پە روە ردە  و 

فێركردنی هە رێمی كوردستان.
خۆرهە اڵت  كوردانی  ئۆپۆزیسیۆنی  دە بێ   .4
بە   كوردستان  هە رێمی  بێهێزبوونێكی  هە ر  بزانن؛ 

قازانجی بە غدا، لە وانە یە  داهاتووی بوونی ئە وان لە  
سااڵنی  لە   هە روە ك  مە ترسییە وە ،  بخاتە   هە رێمدا 
خە لق  موجاەیدینی  ڕێكخراوی  وە    2003 دوای 
لێبرتی  كامپی  لە   دواتریش  و  ئە شرە ف  كامپی  لە  
الیە نگرانیان  و  قودس  هێرشی سوپای  كە وتنە بە ر 
تر  سیناریۆی  و  بە شێوە   نیە   دوور  عێراق،  لە  
دە بێ  بۆیە   ئامانج،  بكرێنە   خۆرهە اڵتیش  كوردانی 

باش دیراسە ی ئە و بابە تە  بكە ن. 
دانایی  و  لۆژیك  بە   گە لە كە مان  هیواخوازم 
ڕێبە رانی دڵسۆزی ئە م قۆناغە  سە ختە  تێپە ڕێنێت و     

شكستە كان بۆ سە ركە وتن بگۆڕێت.

لە سە ر  ڕاپۆرتێكە   پرێس(،  )ترك  پێگە ی  17ـ 
ڕاپۆرتە كە ی ناوە ندی دایان بۆ توێژینە وە ، بە  ناونیشانی 
ثورة  يقود  والتنمية  العدالة  حزب  إسرائيلي:  )مركز 
بيضاء على إرث أتاتورك(، ڕۆژی 17 ی ئابی 2017 دا 

باڵوكراوە تە وە . 
18ـ بۆ ئە م مە بە ستە  بڕوانە  ئە م ڤیدیۆیە ی بێرنارد 
لە   كە   فە ڕە نسی  سهەیۆنی  جولە كە ی  لیڤی،  هێنری 
 )2011 حوزە یرانی  ی   2( ڕۆژی  لە   تە لئە بیب  زانكۆی 
قسە  دە كات و بە  ئاشكرا ڕایدە گە یە نێت كە  ئە وان بوون 
ئیسالميیە كان  هە ڵبژاردن  بە   نە دا  ڕێگە یان  جە زائیر  لە  
بچنە  دە سە اڵت، لە  میسریش سوپا ڕێگە  بە سە ركە وتنی 
ئیخوان نادات، ئە ڵبە تە  سوپای ڕێكە وتنامە ی كامب دێڤید 

و  ئە مە ریكایە   پە روە ردە كراوی  سوپایە كی  كە   دە ڵێت، 
بۆ  پێدراوە   دۆالریان  ملیۆن   300 و  ملیارێك  سااڵنە  

پاراستنی سستمی نۆكە ری خۆرئاوا لە  واڵتدا. 
https://www.youtube.com/watch?v=ggYy_sewuQk
19ـ الشرق األوسط ، الخميس 19 أكتوبر / تشرين 
األول 2017 ، جدل حول ظەور الوزير السعودي ثامر 

السبهان في الرقة .. ماەدف الزيارة؟
 17 ڕۆژی  سعودی،  )الرياض(ی  ڕۆژنامە ی  20ـ 
ناونیشانی  بە   هە واڵە كە    .2017 یە كە می  تشرینی 
)خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة لوحدة العراق وأمنە 

واستقرارە( باڵوكراوە تە وە .
هە ندێك  دە كرێت،  دە وڵە ت  باسی  كە   زۆرجار  21ـ 

سە رچاوە  و پە راوێزە كان
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تێكە ڵ  حكومە ت  و  دە وڵە ت  چە مكی  خوێنە ران  لە  
دە كە ن، دە وڵە ت بە مانای بوونی بنە ماكانی دە ستوور و 
ناوە ندە  گرنگە كانی یاسادانان و ڕاپە ڕاندن و دادوە ریی 
تاڕادە یە ك  ئابوورییە كی  و  پارێزە ری واڵت  و سوپای 
لە و  بە شێكە   حكومە ت  بە اڵم  پێكراو،  متمانە   و  بەهێز 
هە رێمی  كە   كۆی سستمە كە .  نە ك  دە وڵە ت،  سستمە ی 
كوردستان لە  نێوان 1991 – 2017 ئە وە ندە  سە ربە خۆ 
ئیرادە یان  ئە گە ر حوكمڕانە كانی  بوو،  داهات  و خاوە ن 
هە بوایە  دە یانتوانی بە  كردە وە  سە ربە خۆیی هە رێمە كە  
جیهاندا  و  ناوچە كە   بە سە ر  دە سە اڵتە كە ی  شێوازی  و 

بسە پێنن و پشتیوانی بۆ پە یدا بكە ن. 
ناونیشانی  بە   ڕوە یتە رز  ڕاپۆرتە كە ی  بڕوانە   22ـ 
الكردية مەددا بصراع  المناطق  )األسد يضع عينيە على 
سوري جديد( كە  ڕۆژی 31 ی تشرینی یە كە م 2017 
بە سام(ە وە   لەیال  فرانسیس،  ئیلین  بیری،  )تۆم  لە الیە ن 

ئامادە  كراوە . 
23ـ هە مان سە رچاوە ی پێشوو.
24ـ هە مان سە رچاوە ی پێشوو.

25ـ پێگە ی )syria.new( سێ شە ممە  )7 /11/ 2017(، 
الحرب  لواليتي:  )األسد  ناونیشانی  بە   هە واڵە كە ش  دە قی 
التي يخوضها الجيش هي ضد محاوالت استثمار اإلرهاب 

في تقسيم الدول( باڵوكراوە تە وە . 
26ـ پێگە ی )الخلیج أونالین » 19 / 10 / 2017 – 
واشنگن بوست : هل تتخلی أمریكا عن أكراد سوریا بعد 

هزیمە  داعش ؟(.
27ـ هە مان سە رچاوە ی پێشوو. 

28ـ مصر العربية، أيمن األمين – أكراد ســوريا في 
أمريكا ما حدث في كركوك؟ - 21  .. هل تكرر  مأزق 

أكتوبر 2017.
المعلم   –  2017 سبتمبر   28 أونالین،  نت  نیل  29ـ 

یۆكد أن أمریكا سوف تنسحب من ســوریا. 
پڕۆژە ی  كورتكراوە ی   GAP زاراوە ی  30ـ   
پێی  توركیی  بە   كە   ئە نادۆڵە ،  خۆرهە اڵتی  باشووری 

  ،)Guneydogu Anadolu Projesi(: دە وترێت 
كە مال  مستە فا  بۆ  دە گە ڕێتە وە   پڕۆژە كە   بیرۆكە ی 
ئە تاتۆركی دامەزرێنە ری كۆماری توركیا، لە و سە دە مە دا 
مە بە ستە   ئە و  بۆ  هە بوو،  كارە با  بە   پێویستیی  توركیا 
1936دا  ساڵی  لە   كارە بای  توێژینە وە ی  فە رمانگە ی 
بە   كارە با  بە رهە مهێنانی  توێژینە وە ی  بۆ  دامەزراند، 
ئە م  واڵت،  ناوخۆییە كانی  ڕووبارە   لە   سوودوە رگرتن 
ئە و  گە یشتە   بە ردە وامە كانی  بە توێژینە وە   فە رمانگە یە  
بە نداوی  ڕابردوودا  لە  شە ستە كانی سە دە ی  ئە نجامە ی 
دامەزراندنی  بە   )كیبان(ی دروستكرد، هەروەها هە ستا 
و  فورات  ڕووباری  خێرایی  هێزی  چاودێریی  بنكە ی 
ئە و  گە یشتە   دواجار  گاپ  پڕۆژە ی  تایبە تمە ندییە كانی. 
ئاودێریی  تونێلی  هەروەها  بە نداو،   22 كە   ئە نجامە ی 
دیجلە   ڕووباری  هە ردوو  لە سە ر  ئاو  گوێزانە وە ی  و 
و  كارە با  بە رهە مهێنانی  بۆ  بكات،  دروست  فورات  و 

پڕۆژە ی ئاودێریی ستراتیژیی.
31 . دە قی ئە م نامە یە  لە  1 ی حوزە یرانی 2011 باڵوكرایە وە  
وشكلي   مقنع  مفهوم  ەو  لهؤالء  الديني  المفهوم  ناونیشانی:  بە  

ومجــــــرد من اإليمـــــان في أســــاسە وعبادتەم زائفــــــة.
http://www.hezenparastin.com/ar/

index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1219:2011-06-07-12-
18-24&catid=67:2009-10-08-17-42-
55&Itemid=123
ڕۆژنامە نووسی  وتاری  مە بە ستە   ئە و  بۆ  32ـ 
من  ناونیشانی:  بە   ئە وسی(  )هوشە نگ  كوردی سوریا 
 30 الجمعە   الكوردستانی،  العمال  حزب  دولە   أسرار 
پێویستی  زانیاری  پێگە ی كوردستان 24  یونیو 2017، 

لە وبارە وە  تێدایە .
بە رهە مە كانی  لە   بە شـــــێك  حە قیقە ت،  تاڤگە ی  33ـ 
كاوە   كۆكردنە وە ی،  یە كە م،  بە رگی  قاســــملوو،  دكتۆر 
بەهرامی، پوشپە ڕی 1383 ی هە تاوی، ل 2011 – 2012.
پارێزراوە   خۆم  لە الی  دیمانە یە   ئە و  كاسێتی  34ـ   

و لە كاتی گونجاودا بە  یارمە تی خوا باڵوی دە كە مە وە .
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چە ند سە رنجێك لە سە ر 

ڕێبازی توێژینە وە م لە  بواری مێژوودا

نزیكە ی شە ست ساڵە   فە لسە فە كە ی  و  ڕێباز   
و ئیسالميی  مێژووی  لە گە ڵ  هاوڕێیە تی من 

ردووە  و  هە وڵمداوە  
ە ردە وام بە دواداچوونم ك

لە  هە وڵ و كۆشش و تە مە ن، لە و ماوە یە دا ب

 ژیاريیە كە ی، 
ێژووە  و دراوە 

ڕە و بكە م بۆ شرۆڤە ی ئە م م
ن ڕێبازی توێژینە وە  پە ی

جاوتری
گون

خوای گە ورە  سە ركە وتووی كردم لە  دانانی  جێگە دە ست لە سە ر تایبە تمە ندییە كانی ئە م 

ش دە بن )تە وە ری 
ە دا دابە 

ە وە رە ی
3( كتێبمدا، كە  بە سە ر ئە م چوار ت

ە  نزیكە ی )0
مە نهە جە  ل

 ژیاننامە ، تە وە ری توێژینە وە ، تە وە ری مێژووی هاوچە رخ(، 
مە نهە ج و فە لسە فە ، تە وە ری

و تێروتە سە لی باسی هە ریە كێكیان بكە م، بە اڵم لە سە ر هە ندێكیان 
ێرە دا ناكرێت بە وردی 

ل

دە وە ستم كە  پە یوە ندی ڕاستە وخۆیان بە  بابە تە كە وە  هە یە :

نووسینی: پ.د.عیمادە دین خە لیل

وە رگێڕانی: د.ئیسماعیل بە رزنجی
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نووسینە وە ی  سە رلە نوێ   )لە بارە ی  كتێبی  لە  
بانگە شە یە   كە   نموونە   بۆ  ئیسالمی(دا   مێژووی 
مامە ڵە ماندا  لە   توند  ڕێبازێكی  گرتنە بە ری  بۆ 
لە گە ڵ سە رچاوە  مێژووییە كانماندا، بە  تێڕوانینێكی 
نە بێت،  گێڕانە وە كانیان  ملكە چی  كە   ڕە خنە گرانە  
پێوە رێكی  و  ڕێوشوێن  چە ند  بە پێی  ئە ویش 
هاوچە رخ و ڕە سە ن، لێرە وە  )14( مە رج و پێوە رم 
نوسینە وە ی  سە رلە نوێ   بۆ  كردووە   پێشنیاز 

مێژووی ئیسالمی.
هەروەها لە  كتێبی )دە روازە یە ك بە  ڕووی ژیاری 
گرتنە بە ری  بۆ  پڕاكتیكیيە   هە وڵێكی  كە   ئیسالمیدا( 
ئە م  مێژووییە كان،  ڕووداوە   لە   نزیك  مە نهە جێكی 

بنە مایانە  پە یڕە وكراون:
لە   ئیسالمی  مێژووی  لە   تێگە یشتن  یە كە م: 
میانە ی یە كێتی جووڵە  و شكاندنی توێكڵی دە رە وە ی 

ڕووداو و گۆڕانكاريیە كان.
گشتگیر  تێڕوانینێكی  بە   ساغكردنە وە   دووە م: 
بگرێت  لە خۆ  بە شە كان  و  وردە كاريی  هە موو  كە  
كە   دە ستبكە وێت  نیشانە گە لێكمان  لێیانە وە   تا 

درێژكراوە ی داتاكانی مێژووی ئیسالمین.
لە   پێویست  هاوسە نگی  فە راهە مكردنی  سێیە م: 
نێوان الیە نە  سیاسی – سە ربازیيە كان و الیە نە كانی 

عە قیدە  و كۆمە اڵیە تيی و ژیاری.
پە یوە ندی  سە ر  خستنە   ڕووناكی  چوارە م: 
ڕووداوە كانی  و  ئیسالم  نێوان  لە   دووسە رە  

مێژووی ئیسالمی بە  هە موو ئاسۆكانيیە وە .
مێژووییە   دیاردە   بۆ  بە دواداچوون  پێنجە م: 
بۆئە وە ی  ستوونی،  بە شێوە یە كی  گە ورە كان 
تووشی پچڕان و پە رشوباڵوی نە بن، و  بۆئە وە ی 
هە موو  بە سە ر  كە   دە ستكە وێت  ئە وە مان  هە لی 
ڕەهەند و گۆڕانە كانیدا زاڵبین تا بگە ینە  ڕووكار و 

تایبە تمە ندییە  بنە ڕە تیە كانیان.
لە پێناوی ئە مە دا هە وڵمداوە  كە  بە شە كانی كتێبە كە  
تێڕوانینێكی  بە   بكۆڵێتە وە   ئیسالمی  مێژووی  لە  
نوێوە  كە  دابە شكردنە  تە قلیديیە كە ی سە ردە مە كانی 

مێژووی ئیسالمی تێپە ڕێنێت، وە ئە ندازە گیرییە كی 
پێموایە   كە   ڕووداوە كان،  بۆ  بكات  پێشكە ش  نوێ  
بە شە   كۆكردنە وە ی  بۆ  هە یە   باشتری  توانای 
دە رخستنی  و  ڕووناككردنە وە یان  و  جیاوازە كان 
مە نهە جیە   ئە ندازە گیريیە   ئە م  ناوە ڕۆكە كە یان، 
پانتایی  چوار  یان  دە وە ستێت  پایە   چوار  لە سە ر 
دە گرێتە وە  لە  مێژووی ئیسالمیدا، ئە وانیش ئە مانە ن:

یە كە م: دە وڵە ت و دە سە اڵت و پێشڕە ویی.
دووە م: بانگە واز و باڵوبوونە وە  و مامە ڵە  لە گە ڵ 

ئە وانیتردا.
و  دژەهێرش  و  )تحدیات(  ئاڵنگە ری  سێیە م: 

پە یوە ندییە  نێودە وڵە تيیە كان.
چوارە م: ژیانی كۆمە اڵیە تی.

بە ڕووی  )دە روازە یە ك  كتێبی  لە   هەروەها 
ژیاری ئیسالمیدا( كە  بە  گرنگترین دە سكە وتە كانمی 
لە  بواری مێژوودا دادە نێم بە ڕەهایی... هە وڵمداوە  
مە نهە جێكی پڕاكتیكی دروست پە یڕە و بكە م بۆ مامە ڵە  
لە گە ڵ پڕۆژە ی ژیاریی ئیسالمی بە  وانە وتنە وە  و 
توێژینە وە ، چونكە  ڕێبازە كانی لێكۆلێنە وە ی ژیاری 
ئیسالمی لە  خوێندنگە  و پە یمانگا و زانكۆكانماندا، 
دیارترینیان  هە یە ،  كە موكوڕی  چە ندین  تائێستاش 
و  ژیاريیە یە   ئە م  جە ستە ی  پارچە كردنی  پارچە  
هە ڵوە شاوە يی  بە   خوێندكار  بە   پێشكە شكردنیە تی 
دیارە كە ی  كە سایە تیيە   بە مە ش  پارچە كراوی،  و 
كە   دە فە وتێن  ڕواڵە تانە   ئە و  وە  دە دات،  لە دە ست 
لە  ژیاریيە كانی تر جیای دە كە نە وە  و تایبە تمە ندی 
چاالكیە ك  كۆمە ڵە   وە ك  و  ئیسالمین،  ژیاری 
دە ردە كە وێت لە  بوارە كانی ڕۆشنبیريی و مە عریفيی 
و ئابووريی و ئاوە دانيی و كۆمە اڵیە تی لێرە و لە وێ ، 
بە اڵم  دە ركە وێت،  تایبە تمە ندی  هە ندێ   لە وانە یە  
وێنای كۆتایی نانوێنێت بۆ ئە وانە ی ئینتیمایان بۆی 

هە یە  لە  ڕووە كانی ژیان و جیهان و بوون.
زانكۆكان  و  ئامادە یی  خوێندكاری  لە مە وە  
دە ردە چن بە بێ  ئە وە ی زانیاريیە كی قووڵیان هە بێت 
تایبە تمە ندییە كانی ژیاری ئیسالميی و ئە و  لە سە ر 
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ژیاریە كانی  لە   دە كە نە وە   جیای  كە   پێكهێنە رانە ی 
بە بێ   دە ردە چێت  ئە وە ی  سە رە ڕای  ئە مە   تر، 
لە الی  ژیارە وە   بە و  شانازیكردن  هە ستی  ئە وە ی 
دروست ببێت، ئە مە ش لە بە رئە وە ی وانە ی مێژوو 
پە روە ردە یی  ڕەهەندی  بە   گرنگی  تە نها  ژیاری  و 
دە دات، بە اڵم ئە م ڕەهەندە  وندە بێت و نامێنێت لە  
میانە ی ئە و هە ڵە  مە نهە جیە وە  كە  دە كرێت بە وە ی 
هیچ ڕواڵە تێك نادات بە و خوێندكارە  كە  پە یوە ستی 
نزیكیترینە   كە   دە وڵە مە ندە وە   ژیارە   بە و  بكات 
لە م  مرۆڤ  بنە ڕە تیيە كانی  ئە ركە   و  ویست  لە  
جیهانە دا، نە ك هە ر ئە وە ، بە ڵكو ئێمە  لە  كۆتایی ئە م 
پێچە وانە   ئە نجامی  كۆمە ڵێك  دە گە ینە   پڕۆسە یە دا 
ئیسالمی  ژیاری  پڕۆژە ی  ڕە تكردنە وە ی  وە ك 
ئینكاریكردن  و  دە رچووانە وە ،  لە   زۆرێك  لە الیە ن 
و هە ڵگە ڕانە وە  لێی، لە  بە رامبە ر ئە مە دا هە ڵپە كردن 
بە   فریوخواردن  و  تر  ژیاری  هە ندێ   بە رە و 
بە تایبە تی  خە ڵە تێنە رە كە ی،  بریقە دارە   ڕواڵە تە  
بواری  لە   وانە وتنە وە   بە مە ش  ڕۆژئاوا،  ژیاری 
بۆ  دژی خۆمان  دە بێتە  چە كێك  ئیسالمیدا  ژیاری 
خۆمان،  ژیاری  بنە ماكانی  بە   متمانە   لە ناوبردنی 
كاریگە ريیە كە ی  و  هە ستانە وە   دووبارە   توانای  و 
بە شداریی  بە   متمانە   نە مانی  و   ڕۆژگارە دا،  لە م 
مرۆڤایە تی  دواڕۆژی  داڕشتنە وە ی  لە   ژیارە   ئە م 
و  توێژە ران  و  بیرمە ندان  لە   كۆمە ڵێك  هە روە كو 

ڕۆژهە اڵتناسان جە ختی لێدە كە نە وە .
ئە مڕۆ كە  وانە ی ژیاری  ئێمە   بێت  هە رچۆنێك 
بە   زۆرمان  پێویستیيە كی  دە ڵێینە وە   ئیسالمی 
بكات  ژیارە دا  ئە و  لە گە ڵ  مامە ڵە   كە   مە نهە جێكە  
هە ر  جیاواز  پێكهاتە یە كی  یان  كە سایە تی  وە ك 
و  پوكانە وە   و  گە شە كردن  تا  سە رهە ڵدانیە وە   لە  
كاتێك  هە ستانە وە ی،  سە رلە نوێ   و  بێهێزبوون 
زانیمان ئە م ژیاريیە مان لە  نە بوونە وە  نەهاتووە  و 
پێكهاتە كانی بە  ڕێگایە كی میكانیكی كۆنە بوونە تە وە  
بار  ببنە   تا  تر  ژیاریيە ی  ئە و  و  ژیاريی  لە م 
كارتێكە رە   و  كاریگە ريی  بە   بە ڵكو  بە سە ریە وە ، 

ئیسالمیيە كان نە شونمای كردووە ، هەروەها بە پێی 
ڕایە ڵە یە ك لە  مە رج و بنە ما كە  ئە م دینە  دایڕشتوون، 
نە ك  گە شە یكردووە   ئیسالمیدا  منداڵدانی  لە   و  
شوێنە واری  و  جێگە   هەروەها  تر،  شوێنێكی  لە  
پێغە مبە ر)د.خ(  سوننە تی  و  گە ورە   خوای  كتێبی 
زیندوێتی  و  خانە   و  قوژبن  و  سوچ  هە موو  بە  
توێژە رێكی  هیچ  كە   دیارە   شادە مارە كانیيە وە   و 
بۆمان  زانی  ئە مە مان  كاتێك  لێناكات،  نكۆڵی  باش 
دە ردە كە وێت كە  چە ند تاوانمان كردووە  كاتێك ئە م 
پارچە   بە   خوێندكارە كانمان  بە   داوە   ژیاريیە مان 
پارچە یی و لێكهە ڵوە شاوی و ڕە تكردنە وە ی ئە وە ی 
كە  كاریگە ری ئیسالمی لە سە ر هە موو جومگە كانی 
كە   نە قڵیيە كاندا  زانستە   باسی  لە   مە گە ر  هە بێت، 
پە یوە ندی بە  دانراوە  كۆنە كانە وە  هە بێت كە  دوورن 
و  شە قام  و  دامەزراوە   ناو  دابە زینە   و  ژیان  لە  

قوتابخانە  و ناوماڵ.
زۆر وانە مان بە  خوێندكارە كانمان وتووە تە وە،  
لە بارە ی  بە كورتی  یان  بە درێژیی  جار  هە ندێك 
فیسار  و  دە وڵە ت  فاڵن  كە وتنی  هۆكارە كانی 
خیالفە ت لە  مێژووی ئیسالمیدا وە ك ئومە ویيە كان 
عوسمانیيە كان،  و  فاتیمیيە كان  و  عە باسیيە كان  و 
لە سە ر  نە بێت-كە   نە داوە -كە مێك  هە وڵمان  بە اڵم 
سیاقە   لە   ئیسالمی  ژیاری  داڕمانی  دیاردە ی 
مێژووییە كە یدا بوە ستین، بە دوور لە  چوارچێوە یە كی 
بە دواداچوون  بۆئە وە ی  دیاریكراو،  سیاسی 
پە ككە وتنی  جۆراوجۆرە كانی  هۆكارە   بۆ  بكە ین 
كە   ڕوونی،  و  قووڵيی  بە   دە ستنیشانكردنیان  و 
دووبارە   ئە گە ری  بۆ  بداتێ   گرنگمان  توانایە كی 
هە ستانە وە  لە  ڕێگای تێگە یشتن و دە رككردنی ئە و 
هۆكارانە ی كە  بە درێژایی چە ند سە دە یە كی ڕابردوو 
بوونە تە  هۆی داڕمان و لە ناوچوونی ئە و ژیاریيە .

جارێكیتر دووبارە ی دە كە مە وە  پڕۆژە ی ژیاری 
بە دیل كە  لە  ئومە تی ئیسالمی چاوە ڕوان دە كرێت 
لە  سە رە تاكانی سە دە ی نوێدا، تێر و تە واو نابێت و 
سە رە تایە كی دروستی نابێت تا هە موو هۆكارە كانی 
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لە بە رچاو  پێشوو  ژیاری  ئە زموونی  لە ناوچوونی 
داڕمانی  و  پوكانە وە   هۆی  بوونە   كە   نە گيرێت 
دە كۆڵینە وە   هۆكارانە   لە و  كاتێك  ژیاريیە ،  ئە و 
لە ژێر  دە بین  هاوچە رخیش  ژیاری  ئاگاداری  و 
ڕووی  لە   گۆڕاوە كان  كە ڵە كە بوونی  ڕۆشنایی 
چە ندێتی و چۆنیە تیە وە  لە م چە ند سە دە یە ی دوایدا 
لە ناو گۆڕە پانی ئیسالمی یان دە رە وە ی، دە توانین 
بڕۆین  ئامانج  بە رە و  و  تێپە ڕێنین،  قۆناغە كە  
بە دە ربازبوون لە  هە موو هۆكارە كانی گێڕانە وە  بۆ 

دواوە  و پە كخستن و ڕێگری.
لە   هە یە   ئە كادیمی  گرنگيیە كی  ئە ڵقە یە   ئە م 
ئە م  ئە زموونی  بۆ  بە اڵم  ژیاریدا،  توێژینە وە كانی 
سە ردە مە مان لە سە روو ئە وە شە وە  بەهایە كی زیاتر 
وە ردە گرێت، چونكە  یارمە تیدە ر دە بێت بۆ بنیاتنانی 
پڕۆژە  ژیاریە كە  بە  گە ورە ترین بە رچاو ڕوونی و 

ئاگایی.
لە پێناو  و  باسكرا،  ئە وە ی  ڕۆشنایی  لە ژێر 
و  پارچە كردن  پارچە   مە نهە جی  تێپە ڕاندنی 
ئیسالمی،  ژیاری  لێكۆڵینە وە ی  لە   لێكهە ڵوە شاندن 
پە یمانگا و زانكۆكانی  لە  زۆربە ی خوێندنگا و  كە  
جیهانی عە رە بيی و ئیسالمیدا پە یڕە و دە كرێت، گرنگە  
ئە م بابە تانە ی خوارە وە  بە وشێوە یە  بخوێندرێن و 
یان  جا  خوێندندا،  سااڵنی  بە سە ر  بكرێن  دابە ش 
یاخود  ساڵە   چوار  كە   ئینگلیزی(  )سستمی  بە پێی 

)سستمی ئە مریكی( كە  چوار كۆرسی خوێندنە :
ساڵی یە كە م )كۆرسی یە كە م(: بنە ماكانی ژیاری 
بۆ  ئیسالمی  دامەزراندنی  و  )بنچینە   ئیسالمی 
هەروەها  سوننە تدا،  و  قورئان  لە   ژیاری  كردە ی 

لە  هە ردوو سە ردە می  لە  مێژوودا  پڕاكتیزە كردنی 
پێغە مبە ر)د.خ( و ڕاشیدین(.

ساڵی دووە م )كۆرسی دووە م(: گە شە سە ندنی 
ژیاری ئیسالمی )پێدراو و ئە رك و تایبە تمە ندی(.

و  پوكانە وە   سێیە م(:  )كۆرسی  سێیە م  ساڵی 
و  ناوخۆیی  )هۆكارە   ئیسالمی  ژیاری  داڕمانی 

دە رە كيیە كان(.
و  ئێستا  چوارە م(:  )كۆرسی  چوارە م  ساڵی 
داهاتووی ژیاری ئیسالمی )لە  سە ردە می ئاڵنگە ری 
نوێی  سستمی  ڕۆژئاوا،  بااڵدە ستی  تە كنۆلۆجیا، 
جیهانی، جیهانگە رایی، نوێترین تیۆریيە كان لە بارە ی 
پایە كانی  ژیاریيە كان،  ملمالنێی  و  مێژوو  كۆتایی 
بە شداری  ئە گە رە كانی  بە دیل،  ژیاری  پڕۆژە ی 

دیاریكردن لە  دوا ڕۆژی جیهان(.
ژیاری  بە ڕووی  )دە روازە یە ك  كتێبە كە م 
االسالمیە (  الحچارە   إلی  مدخل   – ئیسالمیدا 
هە وڵێكی  بە شە كە یە وە   چوار  و  پێشە كی  بە  

ئە زمونگە راییە  لە م پێناوە دا.
بە اڵم كتێبە كە ی ترم )ڕاڤە كردنی ئیسالمیيانە ی 
لە   بێت  هاوچە رخ  هە وڵی  یە كە م  لە وانە یە   مێژوو( 
وێنایە كی  ڕانانی  بۆ  مێژوودا  فە لسە فە ی  بواری 
گشتگیر لە  تێڕوانینی ئیسالم بۆ یاساكانی جووڵە ی 
مێژوو، یان یاسا خواییە  كارپێكراوە كان لە  مێژوودا.
و  تێر  )مە نهە ج(ێكی  بنە ماكانی  پیرۆز  قورئانی 
لە گە ڵ  مامە ڵە   بارە ی  لە   دە كات  پێشكە ش  تە واو 
مێژووی مرۆڤایە تیدا، و ئە م مامە ڵە یە  دە گوازێتە وە  
لە  قۆناغی ڕانان و كۆكردنە وە  بۆ هە وڵی هە ڵهێنجانی 
كۆمە اڵیە تی  دیاردە   ڕێسایانە ی  و  یاسا  ئە و 

مێژوو گرنگی ئیجابی خۆی وە رناگرێت بە وە  نە بێت 
كە  بكرێتە  بوارێك بۆ توێژینە وە  و تاقیكردنە وە 

;
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)ئیبن  هە روە كو  بە ڕێوە دە بە ن،  مێژووییە كان  و- 
ڕێگای  بە مە ش  دواتردا،  لە   كردوویە تی  خە لدون( 
ڕووناك كردووە تە وە  بۆ فە یلە سوفانی تری مێژوو 
كە  دوای )حە وت سە دە ( توانیویانە  ئە و ئاماژانە ی 
ئە مە ش  بنێن،  لە سە ر  تری  بنیاتی  و  ئە و وە رگرن 
بە ردە وام  قورئان  كە   دە بێت  بە رجە ستە   لە وە دا 
مێژووی  و  پێغە مبە ران  چیرۆكی  لە سە ر  جە خت 
كۆمە ڵگا و ئومە تانی ڕابردوو دە كاتە وە ، هەروەها 
گە لێك  ڕێسا(  و  )یاسا  كە   دە كاتە وە   لە وە   جە خت 
لە   دە بێت  ملكە چیان  مێژوو  جووڵە ی  كە   هە ن 
لە   گواستنە وە   و  گە شە سە ندن  و  بە ردە وامی 

حاڵێكە وە  بۆ حاڵێكی تر.
مێژووی  فە یلە سوفانی  و  توێژە ران  لە   زۆرێك 
هاوچە رخ كە وتوونە تە  هە ڵە یە كە وە  كە  دە ڵێن )ئیبن 
مە نهە جە ی  ئە م  كە   بووە   كە س  یە كە م  خە لدون( 
هە وڵێكی  هیچ  ئە وە وە   پێش  لە   و  پە یڕە وكردووە ، 
كە   نوێیە   مە نهە جە   ئە م  نە بووە ...  جۆرە   لە و 
لە  جارێك جە خت  قورئان پێشكە شی دە كات زیاد 
خۆی  ئیجابی  گرنگی  مێژوو  كە   دە كاتە وە   لە وە  
بۆ  بوارێك  بكرێتە   كە   نە بێت  بە وە   وە رناگرێت 
توێژینە وە  و تاقیكردنە وە ، كە  ئە و بەها و یاسایانە ی 
لێوە ربگیرێت و هە ڵبهێنجرێت كە  بە بێ  ئە وان هیچ 
بە رنامە ڕێژيیە ك بۆ ئێستا و داهاتوو بە دی نایە ت. 
كۆمە ڵێك  تە نها  بۆ  ئیسالمی  لێكدانە وە ی 
مێژووییە كان  ڕووداوە   دوای  كە   نیە   سە لمێنراو 
پێشتر  كە   ڕووداوانە   ئە و  بیە وێت  و  داڕێژرابێت 
ڕوویانداوە  دواتر لە  قاڵبیان بدات بە  زۆرە ملێ، بە ڵكو 
ڕێبازێكە  بە پێی شێوازی بابە تیانە  بۆ ڕووداوە كان 
دە ڕوانێت )چۆن ڕوویداوە  وە ك خۆی( نە ك )چۆن 
پە یكە ری  سروشتی  لە   و  ڕووبدات(،  پێویستە  
ئە مە   كە واتە   دە ڕوانێت،  مرۆڤایە تی  بۆ  مێژوویی 
گە اڵڵە بوونی هێڵە  گشتیيە كانی جووڵە ی مێژووە  كە  
قورئان دە ینە خشێنێت لە  كۆمە ڵێك بنە مای گشتیدا 
ڕاڤە كارانی  سە لمێنراوە كان(،  )یاسا  دە نێت  ناویان 
ئیسالمیش وە كو خاڵی دە سپێك پە یڕە ویان دە كە ن 

بۆ تە فسیر و تێگە یشتن و دە رككردنی ڕە گە زە كانی 
و  ڕووداوە كانيی  ئە نجامی  و  مێژوو  جووڵە ی 
ڕاڤە یە كی  ئە مە   كە واتە   جۆراوجۆرە كانی،  ڕێڕە وە  
یاسایانە   ئە و  وێنە ی  ڕاستترین  فراوانە ،  گشتی 

دە خاتە ڕوو كە  مێژوو بە ڕێوە دە بە ن.
كۆلێجی  خوێندكارانی  بە   وانە بێژیم  لە میانە ی 
بۆم  مێژوو(  )فە لسە فە ی  بابە تی  لە   ئە دە بیات 
بۆ  ئیسالمی  تە فسیری  و  ڕاڤە   كە   دە ركە وت 
توێژینە وە ی  بە   ئە ویش  گرنگە ،  چە ند  مێژوو 
فراوان و گشتگیر كە  تێڕوانینە كە ی ڕاستە وخۆ لە  
بە شێوە یە ك  وە ربگیرێت،  گە ورە وە   خوای  كتێبی 
كۆن  بیرمە ندانی  و  فە یلە سوفان  ڕاوبۆچوونی 
كە وتوونە تە   لە وانە   زۆرێك  تێپە ڕێنێت،  نوێ   و 
بنە ماكانی  بێ   خە یاڵيیە   چیرۆكە   بە رداشی  نێوان 
كە   یۆنانیە كان  فە لسە فیيە كانی  تێزە   و  ئیسڕائیلی 
كاریگە ری بتپە رستیان لە سە رە ، یاخود هە واداریی 
سە دە یە ی  دوو  لە م  كە   سرووشتی  ئە قڵگە رایی 
دواییدا بە برە وبوو، ئە م كاریگە ربوون و مە یلە یان 
زووبە زوو  هە ر  ئە وان  تێزی  و  هە ڵوێست  بۆ 
دە ردە كە وێت  ساختە ییە كە ی  و  هە ڵدە وە شێتە وە  
ڕووی  لە   دروستكراون  كە   ڕووندە بێتە وە   و 
و  ڕاستە وخۆ  ڕانانیان  بە   تە نها  چۆنیە تیيە وە  

پێوانیان بە  پێوە ر و دراوە  قورئانیيە كان.
لە  باڵوكردنە وە ی  دوای سااڵنێكی دوورودرێژ 
ساڵی  للمالیین  العلم  دار  لە الیە ن  )كە   كتێبە م  ئە م 
دوو  كە   ڕاستبوو  بۆ  كارم  باڵوكرایە وە ،   )1974
گۆڤاردا  دوو  لە   بنووسم  زانستی  توێینە وە ی 
)تێڕوانینی  بە ناونیشانی  یە كە مینيان  باڵوكرانە وە ، 
ئە وە ی  ژیاريیە كان(،  سە رهە ڵدانی  بۆ  قورئانی 
داڕمانی  بۆ  قورئانی  )تێڕوانینی  دووە میشیان 
ژیاريیە كان(، پشتیوان بە  خوا لە  دوو توێی كتێبێكدا 
كە   باڵودە بنە وە   تر  توێژینە وە یە كی  چە ند  لە گە ڵ 
لە ژێر چاپدان بە ناونیشانی )چە ند وانە یە ك لە بارە ی 

مێژوو و ژیاری ئیسالمی(.
سیرە (ی  )ژیاننامە ـ  لە بارە ی  كتێبە كانم  لە  
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ئیسالم  پیاوانی  لە   كۆمە ڵێك  و  )د.خ(  پێغە مبە ر 
كردووە تە وە   مە نهە جی  ڕاستیيە كی  لە   جە ختم 
كە  ئە و یش ئە وە یە  ئە گە ر لە  ڕەهەندی غە یبی و 
و  كە سایە تی  دروستبوونی  لە   نە ڕوانین  نادیار 
چونكە   نە كردووە ،  هیچمان  ئە وا  هە ڵسوكە وتی، 
ئێمە  لە  ژیانی پێغە مبە ری ئیسالم )د.خ( دە كۆڵینە وە  
و باسی سوودی بوونی دە كە ین، ئە م كە سایە تیانە  
لە  ڕوانینی تیژ و  خاڵی دە سپێكیان بریتی بووە  
دوور و ئە زموونی قووڵ لە  مامە ڵە  لە گە ڵ غە یب، 
و  ناسكترین  چە سپاندنی  و  دامەزراندن  كە  
ترسناكترین چە مكە  لە م دینە دا كە  ئە وان پێوە ی 
تێزە   خە ڵكی،  بە   پێداوە   مژدە یان  پابە ندبوون، 
غە یبیە كانیان پراكتیزە  كردووە ، لە میانە ی ئە وە وە  
دنیایان بە ستووە تە وە  بە  دواڕۆژە وە ، لە  هە موو 
هە وڵیان  دە سكە وتێكدا  و  هە ڵسوكە وت  و  كردار 
بە مشێوە یە ش  هە ر  ژیاندا،  واقیعی  لە   داوە   بۆ 
سیرە ،  لە   )لێكۆڵینە وە   هاتوون  ترم  كتێبە كانی 
بە ریتانی  ڕۆژهە اڵتناسی  ڕێبازی  لە   توێژینە وە  
نوسینگە لێكی  وات،  مۆنتیگمری  هاوچە رخ 
ڕێبە ری  پێغە مبە ر)د.خ(،  سیرە ی  لە   هاوچە رخ 
پێغە مبە ر  سیرە ی  لە   ئیسالمی  ژیاری  و  مێژوو 
ئیسالمی  هە ڵگێڕانە وە ی  ڕواڵە تە كانی  )د.خ(دا، 
عە بدولعە زیزدا،  كوڕی  عومە ری  خیالفە تی  لە  
پێاوێك   ، مە حمود  نورە دین  زە نگی،  عیمادە دین 
ئە م  ڕە نگدانە وە ی  كە   ئیسالمی(...  ئە زموونی  و 
تێڕوانینە  مە نهە جیە ن كە  جیامان دە كاتە وە  وە ك 

ئومە ت لە  هە موو ئومە ت و كۆمە ڵە كانی تر.
وە ك  هاوچە رخ  مێژووی  لە بارە ی  كتێبە كانم 
یاری  ئە فریقیا،  لە   تراجیدیامان  )ڕواڵە تە كانی 
ڕاستڕە و و چە پڕە و، تیشكێكی نوێ  بۆ سە ر یاری 
ئیسالمی،  نووسینگە لێكی  چە پڕە و،  و  ڕاستڕە و 
لە بارە ی خە مە كانی فە لە ستین و جیهانی ئیسالمی، 
بیرە وە ریە ك  چە ند  سە دە ،  داستانی  یە كە مین 
تر(،  جارێكی  ئە مریكا  ئە یلول،  11ى  بارە ی  لە  

لە   تاوتوێكردووە   پرسم  سە دان  و  دە یان  تێیاندا 
هە یە   توانای  مادامێك  ئیسالمیيە وە   تێڕوانینی 
بكات  بچوكێك  و  گە ورە   هە موو  لە سە ر  قسە   كە  
لە وە ی كە  ئە م مێژووە  بە خۆیە وە  بینیوە ، هە ر بە و 
تێڕوانینە  ئیسالمیە ی كە  پێوە ری ئیسالمی ڕە سە ن 
و  ئە زموون  لە سە ر  حوكمدان  بۆ  دە كاتە  بنە ما 

شارە زاییە كان.
لە  كۆتاییدا نە ك كۆتا قسە ، من لە  مامە ڵە م لە گە ڵ 
و  ڕۆژهە اڵتناسی  بزووتنە وە ی  دە رهاویشتە كانی 
بكە مە وە   ڕە تی  كە   تێپە ڕاندووە   ئە وە م  تێزە كانیدا 
ئە وە شم  هە روە كو  دژی،  ڕاگە یە نم  شە ڕ  و 
ڕایە كانیان  و  بكە وم  كە  شوێنیان  ڕە تكردووە تە وە  
پێوە رە   بە م  بە ستووە   پشتم  بە ڵكو  بكە م،  پە یڕە و 
ُكم  مە نهە جیە  قورئانیيە  كە  دە فە رموێت ]وَل َيِرَمنَّ
قوي...[  َشَناُن َقوٍم َعَلي أْن َل َتعِدُلوا اْعِدُلوا هو أقَرُب ِللتَّ

)سورەتى مائيدة:8(.
لە  ماوە ی پە نجا ساڵدا و لە میانە ی قۆناغ گە لێكی 
نزیك لە یە ك هە ندێكجار و دوور لە یە كتری جاروبار 
بە   كردووە ،  )ڕۆژهە اڵتناسی(دا  لە گە ڵ  مامە ڵە م 
خوێندنە وە  و وانە بێژی و كتێب نووسین، لە  ماوە ی 
سە رە تای  تا  ڕابردوو  سە دە ی  پە نجاكانی  كۆتایی 
دە یە ی یە كە می ئە م سە دە یە  بوارم بۆ ڕە خسا كە  
دە یان دانراوی ڕۆژهە اڵتناسان بە  جیاوازی واڵتیان 
بواری  و  ڕۆژئاوا،  و  ڕۆژهە اڵت  ئە وروپای  لە  
ئە وە م درا بابە تی )ڕۆژهە اڵتناسی( بە  خوێندكارانی 
خوێندنی بااڵ و گفتوگۆی نامە ی ماستە ر و تێزی 
لە   بابە تە وە   بە م  پە یوە ندیدارن  كە   بكە م  دكتۆرا 
و  ئیسالمیە كاندا،  و  عە رە بيی  زانكۆ  لە   زۆرێك 
كۆمە ڵێك كتێبیشم دانا كە  هە ندێكیان تایبە ت بوون 
بە  فكری ڕۆژئاوا و ڕۆژهە اڵتناسی، ئە وانیتر تایبە ت 
بە م بیر و مە نهە جە ی خۆم كە  سە رجە میان دە كاتە  

)14( كتێب.
ئە م كتێبانە  دوو ئاڕاستە یان گرتووە ، یە كە میان 
دە رهاویشتە كانی  و  دراو  لە   دە گرێت  ڕە خنە  
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بيرى نه ته وايه تى 

م بابانزاده 
له الى ئه حمه د نه عي

ووە  و نە  زمانی كوردی زمانی 
كیانێكی كوردی هە ب

 درێژایی مێژووی كورد، لە بە رئە وە ی نە  
بە 

پیاوە  گە ورە كانی بە  زمانە كانی تر 
نوسین بووە  و گرنگی پێدرابێت، بە شێك لە  نوسە ر و 

ە  و ئێستاش بە رهە م و نوسینە كانیان 
ی و فارسيی و توركی نوسیویان

بە تایبە ت عە رە بي

ە و میللە تانە  و نە ك نە بوونە تە  بە  شێك لە  خە یاڵدان 
چاوە  بۆ ئ

بە شێكە  لە  كلتوور و سە ر

پێكهێنە ری فكری كوردی، بە ڵكو بە شێك لە  مانە  تە نانە ت لە ناو فە رهە نگ و فكری 
و 

كوردییدا نە  ناسراون. 

سیرە ی  لە   )لێكۆڵینە وە   دە كاتە وە :  ڕە تیان  و  ڕۆژهە اڵتناسيی 
پێغە مبە ر)د.خ(، ئیبن خە لدون وە ك ئیسالمخوازێك، لە بارە ی سە رلە نوێ  
نووسینە وە ی مێژووی ئیسالمی، توێژینە وە یە كی بە راوردكاریی مە نهە جی 
بە   دە روازە یە ك  وات،  مۆنتمگری  هاوچە رخ  بە ریتانی  ڕۆژهە اڵتناسی 
ڕووی مێژووی ئیسالمیدا(، هە رچی ئاڕاستە ی دووە مە  الیە نە  گە شە كانی 
وتوویانە ،  ئیسالمە وە   )لە بارە ی  وە كو:  دە خە نە ڕوو،  ڕۆژهە اڵتناسی 
ژیاری  بۆ  دە روازە یە ك   ڕۆژئاوایی،  بیری  تری  ڕووە كە ی  و  ئیسالم 
ئیسالمی، بنە ماكانی درووستبوونی عە قڵی مسوڵمان، تێڕوانینی ڕۆژئاوا 
بۆ ئێستا و داهاتووی ئیسالم، ئافرە ت و خێزانی مسوڵمان لە  تێڕوانینی 
بیروباوە ڕ،  و  ەونە ر  ڕۆژئاوادا،  تێڕوانینی  لە   قورئان  ڕۆژئاواوە ، 

ڕۆژئاواییە كان لە سە ر ئیسالم دە دوێن(..
مە نهە جی  مامە ڵە ی  ئە وە    – دە مووت  خۆمدا  دڵی  لە   بەهە رحاڵ   
دادپە روە ر لە گە ڵ كە لە پوری ڕۆژهە اڵتناسیدا بە دیهات، وێنە كە  لە  هە ردوو 
مێژوونووس  درە وشاوە ،  سپی  و  تە ڵخ  ڕە شی  كرا،  سە یر  ڕووە كە وە  
دادپە روە رە   توێژە رێكی  بە ڵكو  بكات،  پیاهە ڵدان  داشۆرین  نیە   شاعیر 

دە یە وێت بگاتە  ڕاستی بە وپە ڕی بابە تیبوونە وە .
ئە و بنە مایە ی كە  لە  ماوە ی پە نجا ساڵدا بە  خوێندكارە كانمم وتووە  
ئە وە یە  خۆتان بپارێزن لە  یاسای )یان ئە مە یان یاخود ئە وە یان(، بە ڵكو 
كلیلێكی  ئە مە   چونكە   ئە ویشیان(،  و  )ئە مە شیان  یاسای  بە   پابە ندبن 
مە نهە جی زۆر وردتان دە داتێ  بۆ مامە ڵە  لە گە ڵ دیاردە  و شتە كان لە  
سیاقی فیكر و ژیاندا، هەروەها قورسایی و ناڕە حە تی چە لە حانێی بێ  
ئە نجامتان لە سە ر ناهێڵێت كە  تێیدا هە رالیە ك دە ست بە  تێڕوانین و 
قە ناعە تی خۆیە وە  دە گرێت، ئە مە  لە كاتێكدا یە كێكیان ئە ویتریان تە واو 
كە   بردووە   هە وڵی  و  كات  چە ند  لە و جۆرە   پێداگری  ببینن  دە كات، 
دە كرا لە  كارێكی بنیاتنە ردا بە گە ڕ بخرایە  لە  جیاتی ئە وە ، پێغە مبە ری 

خواش)د.خ( لە  زیاتر لە  فە رموودە یە كدا ئە وە ی دووپاتكردووە تە وە .
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بيرى نه ته وايه تى 

م بابانزاده 
له الى ئه حمه د نه عي

ووە  و نە  زمانی كوردی زمانی 
كیانێكی كوردی هە ب

 درێژایی مێژووی كورد، لە بە رئە وە ی نە  
بە 

پیاوە  گە ورە كانی بە  زمانە كانی تر 
نوسین بووە  و گرنگی پێدرابێت، بە شێك لە  نوسە ر و 

ە  و ئێستاش بە رهە م و نوسینە كانیان 
ی و فارسيی و توركی نوسیویان

بە تایبە ت عە رە بي

ە و میللە تانە  و نە ك نە بوونە تە  بە  شێك لە  خە یاڵدان 
چاوە  بۆ ئ

بە شێكە  لە  كلتوور و سە ر

پێكهێنە ری فكری كوردی، بە ڵكو بە شێك لە  مانە  تە نانە ت لە ناو فە رهە نگ و فكری 
و 

كوردییدا نە  ناسراون. 

سامان سه الح

ێ و هاوچه رخ 
ه  مێژووى نو

ماسته ر ل

له  زانكۆى ئه سته مبوڵ
 دكتۆرا 

خوێندكارى
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بە شێكیش لە وانە  ئە و كوردانە ن كە  لە  سە ردە می 
دە وڵە تی عوسمانیدا و تا ئە مڕۆش بە  زمانی توركی 
لە ناوبردن  دوای  بابانە كانیش  بنە ماڵە ی  ئە نوسن. 
كران  پە رتە وازە   بابان،  دە سە اڵتی  هە ڵتە كاندنی  و 
لە و  یە كێكیش  ئە ستە مبوڵە وە .  كە وتنە   بە شێكیان  و 
بابانزادە یە .  نە عیم  ئە حمە د  گرنگانە   كە سایە تییە  
ئە حمە د نە عیم یە كێكە  لە  نە وە ی بابانە كان و كوڕی  
لە    1838 ساڵی  لە    باوكی  پاشایە .  زیەنی  موستە فا 
میرنشینی  دوای ڕووخانی  و     لە دایكبووە   سلێمانی 
سە ردە می  لە   لە وێ  و  بە غدا  ئە كە نە   ڕوو  بابان 
مە دحە د پاشادا مە كتوبچێتی  و میەرداریی كردووە  و 
دواتر چە ندین پلە  و پۆستی وە ك موتە سە ریفێتی لە  
چە ند شێوێنێك كردووە  و چە ندین پلە وپایە ی تری لە  
دە وڵە تی عوسمانیدا وە رگرتووە ، ماوە یە ك سە رۆكی 
شورای دە وڵە ت و ئە ندامی مە جلیسی ئە عیان بووە  
و لە  ساڵی 1909ش یە كێك ئە بێت لە  دامەزرێنە رانی 
كۆمە ڵە ی تە عاون و تە رە قی كورد و خاوە نی چە ند 
كتێب و نوسینی گرنگە لە وانە : خە الفە ت لە  ئیسالمدا، 
زانست و ئیسالم، مقایس االخالق، قووە ی مە عنە وییە  .
هە بووە ،  كوڕی  چوار  زیەنی  موستە فا 
دیارترینیان ئە حمە د نە عیم و ئیسماعیل حە قییە . كە  
بە پێچە وانە ی ئیسماعیل حە قییە وە  كە  بوو بە  یە كێك 
لە  ئە ندامانی ئیتحاد و تە رە قی و دواتر بە رگری لە  
كورد و بیری كوردایە تی كردووە ، ئە حمە د نە عیم 
بە  هە موو شێوە یە ك دژی بانگە شە ی ناسیۆنالیستی 

و نە تە وە گە ری بووە .
 ئە حمە د نە عیم لە  ساڵی 1872 لە  بە غداد لە دایكبووە  
سە رە تای خوێندنی لە  بە غداد دە ستپێكردووە  و دواتر 
ڕوودە كە نە  ئە ستە مبوڵ و لە وێ لە  چە ندین شوێنی 
گرنگ وە ك ئامادە یی گاالتاسارای كە خوێندن تیایدا 
مە نتیقی  و  زانست  وێوە   لە   و  بووە   فە ڕە نسی  بە  
نوێ و لە  مە كتە بی مولكییە ش بە ڕێوە بە ريی و كاری 
1915دا  ساڵی  لە   پاشان  و  خوێندوویە تی  ئیداری 
وە ك مامۆستا لە  ئە ستە مبوڵ لە  فاكە ڵتی ئە دە بیات لە  
دارولفنون كە  دواتر ئە بێت بە  زانكۆی ئە ستە مبوڵی 

ئێستا وانە ی وتووە تە وە  و لە  1919دا دە بێتە  سە رۆكی 
و  پێشنیار  لە سە ر  ساڵە شدا  لە و  هە ر  و  دارولفنون  
دە بێتە   موستە فا  سە بری  شێخولئسالم  داواكاری 
عوسمانیدا  دە وڵە تی  لە   ئە عیان  مە جلیسی  ئە ندامی 
و تا 1922 لە م پۆستە دا ئە مێنێتە وە . ئە حمە د نە عیم 
دارولفنون  لە   وانە وتنە وە   لە   ماوە یە ك  ئە گە رچی 
ساڵی  تا  و  دە گە ڕێتە وە   دواتر  بە اڵم  دادە بڕێت، 
بیانووی  بە   ساڵە دا  لە م  تا  دە بێت  بە ردە وام   1933
ئە وە ی كە  زانكۆ ئە بێت لە سە ر شێوازی ڕۆژئاوایی 
ماوە ی  لە   دە خرێتە وە .  دور  زانكۆ  لە   ڕێكخرێتە وە  
سااڵنی كاركردنی زانكۆیدا وانە ی مە نتیق و فە لسە فە  
وتووە تە وە .  فیزیای  و  سایكۆلۆجی  و  ئە خالق  و 
ئە نجامدانی  لە كاتی   1934/8/13 لە   و  دواتر  ساڵێك 

نوێژی نیوە ڕۆ و لە  سوجدە دا وە فات ئە كات1.
ئە حمە د نە عیم شارە زاییە كی باشی لە  زمان و 
كلتووری واڵتانی ئیسالميی و ڕۆژئاوادا هە بووە . 
بە پێی فایلی كە سی زمانە كانی عە رە بيی و فە ڕە نسيی 

و توركيی و فارسيی و كوردی زانیوە 2.
لە گە ڵ  كە   بابە تانە ی  ئە و  گرنگترین  لە   یە كێك 
باسی ئە حمە د نە عیمدا دێتە  ئاراوە  ئە و دۆستایە تییە  
عاكیفی  محە مە د  و  نە عیم  ئە حمە د  نێوان  قوڵە ی 
خاوە نی  و  تورك  گە ورە ی  شاعیری  و  بیرمە ند 
ئە ندازە یە ك  بە   توركە .  نە تە وە یی  مارشی 
بە ڕێزی  هاوە اڵنی  دوای  خۆی  بە وتە ی  كە  
كە س  خۆشە ویسترین  بابانزادە   پێغە مبە ر)د.خ( 
بووە  الی و بە مشێوە  وە سفی دە كات‘‘مسوڵمانێكی 
خاوە ن ئیمان پتە و و ڕاستە قینە  و ڕاستگۆ لە گە ڵ 
بیروباوە ڕە كە یدا... مرۆڤێكی كامڵ كە  ئهەلی سیقە یە  

و هە رچی بڵێت ڕاستە ‘‘3. 
عاكیف  محە مە د  لە سە ر  بابانزادە   كاریگە ری 
بە جۆرێكە  كە  محە مە د ئە مین ئە ریشیرگڵ كە  یە كێكە  
سیكۆالری  بیركردنە وە یە كی  كە   نوسە رانە ی  لە و 
هە بووە  و لە  نزیكە وە  هە ریە ك لە  محە مە د عاكیف و 
بابانزادە ی ناسیوە، دە ڵێت : خۆزگە  ئە و دوانە  هە رگیز 
یە كتریان نە ناسیایە . كە  بە ڕای ئە و لە ژێر كاریگە ری 
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كە سایە تییە كی  عاكیف  محە مە د  نە بوایە   بابانزادە دا 
عاكیف  محە مە د  دە ردە چوو4.  لێ  تری  جیاوازی 
ئە ڵێت تا مردنی بابانزادە  هە واڵی مردنی مرۆڤە كانم 
بە شێوە یە كی سادە  وە ردە گرت، بە اڵم كاتێك هە واڵی 
دنیا  كە   وابوو  ئە وە   وە ك  بینی  بابانزادە م  مردنی 
بە ختە   بێ  ڕۆژهە اڵتە   ئە م  بێت...  وێران  بە سە رما 
لە مە ودوا زۆر بە زە حمە ت مرۆڤێكی تری گە ورە ی 

وە ك بابانزادە  پێ دە گە یە نێت.
 دوو ساڵ دوای بابانزادە ، محە مە د عاكیفیش لە  
1936دا كۆچى دوايى دە كات و لە  گۆڕيشدا دراوسێی 
یە ك ئە بن و ئێستاش  گۆڕی هە ردووكیان لە  تە نیشتی 

یە كدایە  لە  گۆڕستانی ئە درنە كاپی لە  ئە ستە مبوڵ.
بواری  لە   كتێبێكە،  چە ند  خاوە نی  بابانزادە  
وە رگێڕانی  بە   دە كات  دە ست  فە رموودە دا 
صە حیحی بوخاريی و دوای وە رگێڕانی دوو بە رگ 
لە  كۆی دوانزە  بە رگ كۆچى دوايى دە كات و دواتر 
پڕۆفیسۆر دكتۆر كە مال میراس كاری وە رگێڕانە كە  
كە   كە س  یە كە م  دە بێتە   بە مە ش  دە كات،  تە واو 
توركی5.  زمانی  سە ر  وە رگێڕابێتە   فە رموودە ی 
بە اڵم ئە وە ی لە م بوارە دا زۆر گرنگە  ئە و پێشە كییە  
پێنج سە د الپە ڕە ییە یە  كە  بۆ وە رگێڕانە كە ی كردووە  
لە  بارە ی فە رموودە ناسی و ئوسوڵی حە دیسە وە . لە  
بواری مە نتیق و فە لسە فە شدا سە رە ڕای وە رگێڕانی 
لە   فۆنسیگریف  جۆرج  فە لسە فە ی  بنە ماكانی 
مە نتیقە وە   بنە ماكانی  وە رگێڕانی  و  فە ڕە نسيی 
خۆشی كتێبێك بە ناوی وانە كانی حیكمە ت)فە لسە فە ( 
1919 و  بە رهە میكیش بە ناوی )بنە ماكانی ئە خالقی 
بە شێوە یە كی  باڵودە كاتە وە .   1924 ئیسالمی( 
گشتی خاوە نی نۆ كتێبە  سە رە ڕای باڵوكردنە وە ی 
چە ندین بابە ت لە  ڕۆژنامە كانی ئە و كاتە ی دە وڵە تی 
ئە وە شدا  لە گە ڵ  كۆماريدا.  توركیای  و  عوسمانی 
لە چاو گە ورە یی و شارە زای ئە حمە د نە عیمدا ئە و 
بە رهە مانە ی كە  بە جێی هێشتوون كە من، هۆكارى 
ژیاننامە ی  نوسە رانی  لە   یە كێك  بە وتە ی  ئە مە ش 
ئە حمە د  كە   ئە گە ڕێتە وە ،  ئە وە   بۆ  نە عیم  ئە حمە د 

نە عیم لە  نوسینی هە ر بابە تێكدا تە نها چاولێكە رێك 
نە بووە ، بە ڵكو داهێنە ر بووە  و سە لیقە یە كی زۆری 
ئە و بە رهە مانە وە  سە رفكردووە  كە  بە جێی  بە دیار 

هێشتوون6.
كە   كتێبانە ی  ئە و  گرنگترین  لە   یە كێك  بە اڵم 
كتێبی  هێنا  خۆیدا  بە دوای  مشتومڕی  زۆرترین 
‘اسالمدە دعوای قومیت‘ واتە  بانگە شە ی نە تە وایە تی 
ئە م  سە رە كی  بابە تی  و   1916 لە   ئیسالمدا  لە  
بۆ  بوو  وە اڵمێك  بنە ڕە تدا  لە   كتێبە كە   نوسینە شە . 
سە رهە ڵدانی بیری نە تە وایە تی توركيی و عە رە بی 
لە  كۆتاییە كانی دە وڵە تی عوسمانیدا. ئە حمە د نە عیم 
وە ك یە كێك لە  بانگە شە كارانی بیری یە كێتی جیهانی 
ئیسالمی لە  پاڵ نوسە رانی تری وە ك شێخولئیسالم 
سە بری موستە فا و موسا كازم ئە فە ندی و محە مە د 
بوون  ڕووبە رووبوونە وە دا  سە نگە ری  لە   عاكیفدا 
ناسیۆنالیستيی  بیری  بانگە شە كارانی  بە رامبە ر  لە  
و ڕۆژئاواگە ریدا كە  دیارترینیان زیا ء گوێك ئاڵپ 
یوسف  و  كە مال  یە حیا  و  ئاغائۆغڵو  ئە حمە د  و 
ئاكچورا بوون.  كە  لە وكاتە دا ڕۆژنامە كان پڕبوون 
لە و مشتومڕانە ی لە  نێوان توركچيی و عە رە بچيی و 
ڕۆژئاواخواز و هە ڵگرانی بیری ئیسالمیدا باو بوو. 
ئە حمە د نە عیم لە وكاتە دا كە  لە  ڕۆژنامە ی سە بیل و 
ڕە شاد ئە ینوسی، موسا كازم ئە فە ندی لە  ئیسالم 
ڕە گە زپە رستيی  لە سە ر  بابە تێك  مە جموعە سیدا 
ڕە دی  و   ئە نوسێت  ئیسالمدا  لە   نە تە وە گە ری  و 
سابیت  نوزهە ت  ئە مە دا  بە رامبە ر  لە   ئە داتە وە . 
لە   یە كێك  دە بێتە   دواتر  و  نە تە وە چی  سە رە تا  كە  
لە   توند،  سۆسیالیستێكی  و  ماسۆنی  ئە ندامانی 
كە   مە جموعە سی‘  تە نقید  و  ‘تە عیقب  ڕۆژنامە ی 
ڕووبە ڕووی  ئە وە   پرسیاری  بوو  خاوە نی  خۆی 
شێخوئیسالم دە كاتە وە  كە  تا چ ئاستێك نە تە وایە تی 

لە  ئیسالمدا ڕێگە پێدراوە  یان قە دە غە كراوە . 
موسا كازم ئە فە ندی ئە گە رچی ڕوونكردنە وە یە ك 
نە عیم  ئە حمە د  بڕوای  بە   بە اڵم  دە دات، 
ڕوونكردنە وە كە ی ڕۆژنامە ی )ئیسالم مە جموعە سی( 
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پڕاوپڕ نییە  و خۆی  لە  سە بیلوڕە شاددا وە اڵمی ئە و 
كتێبی  چوارچێوە ی  لە   دواتر  و  دە داتە وە   پرسیارە  
كە   باڵودە بێتە وە 7.  قومیت‘‘  دعوای  اسالمدە   ‘‘
دواتر نوسینە كە ی ئە حمە د نە عیم مشتومڕی گە ورە  
بە رامبە ر  لە   بە تایبە ت  دەهێنێت،  خۆیدا  بە دوای 
توركێكی  بنە ڕە تدا  لە   كە   ئاغائۆغڵۆ  ئە حمە د  ئە مە دا 
ئە ستە مبوڵدا  لە   دواتر  و  بوو   ئازە ربایجان  خە ڵكی 
تیۆریزە كە رانی  لە   یە كێك  دە بێتە   و  ئە گیرسێتە وە  
بیری ناسیۆنالیستی توركی  لە  بە رامبە ر كتێبە كە ی 
مشتومڕێكی  قومیت‘  دعوای  ‘اسالمدە  بابانزادە دا 
توندیان دە بێت و  وتاری ‘اسالمدە دعوای میلییت‘ 

باڵودە كاتە وە8. 
و  خستنە ڕوو  بە   بابانزادە   كتێبە كە ی 
شیكردنە وە ی مە سە لە ی نە تە وایە تی دە ستپێدە كات 
ئە گە رچی  پێیوایە   بانزادە   خۆیدا.  سە ردە می  لە  
بابە تی  بیستە مە وە   سە دە ی  سە رە تای  سااڵنی  لە  
دوای  لە   بە اڵم  دە كات،  چە كە رە   نە تە وایە تی  بیری 
بابە تی  بە دواوە    1908 لە   واتە   مە شروتییە تە وە  
نە تە وایە تی بووە تە  بابە تێكی ترسناك و بە وتە ی ئە و 
بابە تی ‘حە یات و مە مات‘ لە  دە وڵە تی عوسمانیدا9. 
بۆیە   خۆی یە كێكە  لە  دیارترین ئە و فیگە رانە ی كە  
بانگە شە  بۆ بیری یە كێتی جیهانی ئیسالمی دە كات، 
كتێبە كە ی بۆ ڕووبە رووبوونە وە ی گرووپی تورك 

چییە كان تە رخان دە كات. 
ناسیویانە  كە   ئە وانە ی  شایە تی  بە   بابانزادە  
كە سێكی  كردووە   قسە یان  ژیاننامە ی  لە سە ر   و 
و  زانستی  پێشكە وتنی  بە رامبە ر  لە   بووە   كراوە  
بەها باشە كانی ڕۆژئاوادا، بە اڵم پێیوابوو ئە وانە ی 

لە   وازیان  ئە كە ن  نە تە وایە تی  بانگە شە ی   كە  
خراپترین  و  هێناوە   بەهایانە   لە و  كە ڵكوە رگرتن 
دیوی شارستانییە تی ڕۆژئاوا فریوی داون و بە م 
كارە شیان نە ك هە ر خزمە ت بە  نە تە وە كە یان ناكە ن 
بە اڵو  تووشی  بە ڵكو  دە كە ن،  لە سە ر  شە ڕی  كە  
كە سانە   ئە و  هە موو  بۆیە   دە كە ن10.  ماڵوێرانیشی 
دە خاتە  بە ردە م ئە و پرسیارە  ی كە  چییان كردووە  
دە ستكە وتی  و  بە رهە م  ڕووی  لە   میللە تە كە یان  بۆ 
ئە و  دە یكرد.  خۆی  كە   ئە وە ی  وە ك  زانستییە وە  
لە كاتێكدا كە  لۆمە ی بیری نە تە وایە تی دە كرد، باوە ڕی 
وابوو ئە وە  كاری هە موو مسوڵمانێكە  كە  خزمە ت 
بە  نە تە وە كە ی بكات و تە نانە ت ئە و مسوڵمانانە شی 
برا  بە   خزمە ت  كە   ئاینییانە   ئە ركی  نین  تورك  كە  
توركە كانیان بكە ن و بە وتە ی خۆی كاری ئە ویش 
)وە ك كە سێك كە  تورك نییە ( لە وە  بە دە ر نییە . كە  
زمانی  بە   گە ورە ی  خزمە تێكی  بابانزادە   لە ڕاستیدا 
توركی كردووە  هە م لە  ڕێگای نوسینە كانییە وە  و هە م 
وە رگێرانی  بە تایبە تی  وە رگێرانە كانییە وە   ڕێگای  لە  
پێشە كییە وە   ئە و  و  )د.خ(  پێغە مبە ر  فە رموودە كانی 
تائێستاش  كە   دایناوە   فە رموودە ناسیدا  لە   كە  
فە رموودە یە .  توێژە رانی  گرنگی  سە رچاوە یە كی 
و  فە لسە فییە كانییە وە   وە رگێرانە   ڕێگای  لە   هە م 
داتاشین و خستنە ڕووی چە ندین هاوواتا بۆ زاراوە  
دوو  نزیكە ی  توركیدا.  زمانی  لە   فە لسە فە ییە كان 
هە زار تێرم و دە ستە واژە ی لە  زمانی توركیدا داناوە  
كە   جۆرێك  بە   فە لسە فییە كانی  ئە سڵییە   زاراوە   بۆ 
نوسە رە كان  لە   یە كێك  محە مە د جە ودە ت  موعە لیم 
ژیانی بابانزادە  ئە چوێنێت بە  حونە ین بن ئیسحاق و 

 بابانزادە  لە  پێڕی ئە وانە دا بوو بانگە شە ی 
یە كێتی جیهانی ئیسالمیان ئە كرد

;
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سابیت بن قوڕە  و بە ڕای ئە و، ئە و كە سایە تییانە  لە  
سە ردە می عە باسییە كاندا چە ندە  خزمە تییان كردووە  
لە  زمانی عە رە بیدا، ئە حمە د نە عیمیش  بە  فە لسە فە  
فە لسە فە   بە   كردووە   ئە وانە  خزمە تی  ئە ندازە ی  بە  
لە  زمانی توركیدا و ئە حمە د نە عیم بە  حونە ین بن 

ئیسحاقی دووە م دادە نێت لە  زمانی توركیدا11.
بە   دە كات  توركچییە كان  كتێبە كە یدا  لە   بابانزادە  
دوو بە شی سە رە كییە وە ، بە شی یە كە میان ناودە نێت 
توركچی خاڵیس، كە  ئە مانە ش لە و توركانە  پێكدههاتن 
ڕە تكردنە وە ی  و  توكچێتی  بانگە شە ی  پە ردە   بێ  كە  
لە  شوناسی  هە ر شوناسێكی تریان دە كردە وە  جگە  
توركبوون،  تە واوی ئە م بۆچوونە  دە خاتە  چوارچێوە ی 
لە  بە رامبە ر  ناوە ستێت  لە سە ریان  زۆر  و  كوفرە وە  
بە   كە   دە كات  كە سانە   لە و  دە می  ڕووی  ئە مە دا 
توركچی- ئیسالمچی ناویان دە بات، كە  بە بڕوای ئە و 

هێشتا زمانی گفتوگۆ لە  نێوانیاندا ماوە .
تە وژمانە ی  ئە و  لە  دیارترین  تێگە يشتن  بۆ 
بۆ  عوسمانیدا  دە سە اڵتی  كۆتاییە كانی  لە   كە  
ڕێگرتن  و  ناجێگیرە   دۆخە   لە و  خۆدە ربازكردن 
عوسمانی،  دە وڵە تی  لێژبووە وە ی  گڵۆڵە ی  لە  
تە وژمی  )سێ  ئاكچورا  یوسف  كتێبە كە ی  ڕە نگە  
سیاسە ت(12 باشترین ڕێنوێنیكە ر بێت. ئە م كتێبە   
خۆیدا  مێژووی  چوارچێوە ی  لە   دە بێت  ئە گە رچی 
خوێندنە وە ی بۆ بكرێت، بە اڵم یە كێكە  لە و نوسینانە ی 
لە و  تێگە يشتن  پێیە  بۆ  تائێستاش شتی زۆری  كە  
تە وژمە  سیاسییانە ی كە  لە  توركیا و بە تایبە تی لە  
لە   و  دە گوزە رێت  توركیادا  دە رە وە ی  سیاسە تی 
گرنگی  توركیا  ئە كادیمییە كانی  ناوە ندە   و  زانكۆ 
تایبە تی پێ دە درێت. ئاكچورا لە  كتێبە كە یدا كە  لە  
 1904 ساڵی  لە   و  پێكدێت  وتار  دوو  لە   بنە ڕە تدا 
لە  میسر باڵودە بێتە وە . هە ڵسە نگاندن بۆ دیارترین 
ئە و سێ ئاڕاستە  فكرییە  دە كات كە  لە  سە ردە می 
خۆیدا بۆ ڕزگاربوون لە و دۆخە  لە  ئارادابووە . كە  
بریتی بوون  لە:   یە كە م: سیاسە تی عوسمانیگە رایی 
)میللە تی عوسمانییە (، دووە م ئیسالمگە رایی یان پان 

ئیسالمیزم)كە  بە  كە ڵكوە رگرتن لە  پێگە ی ‘‘خە لیفە ‘‘ 
بە   بكرێت  سیاسە تێك  گرتنە بە ری  لە سە ر  كار 
ڕاكیشانی  و  ئیسالميی  جیهانی  یە كێتی  ئاڕاستە ی 
ئینتیمای میللە تانی مسوڵمان(، سێیە م توركگە رایی 
دروستكردنی  لە سە ر  كاركردن  و  پانتوركیزم  و 
ئە گە رچی  توركە كان،  بە   تایبە ت  سیاسی  كیانێكی 
الیە نە   خستنە ڕووی  لە   جگە   ئاكچورا  ئە وكاتە   تا 
ڕای  تە وژمە   سێ  ئە م  نە رێنییە كانی  و  ئە رێنيی 
ڕاشكاوی خۆی لە سە ر پشتگیری هیچ یە كێك لە م 
تە وژمانە  دە رنابڕێت، بە اڵم لە  دوای مە شروتییە تی 
لە   عە بدولحە مید  سوڵتان  الدانی  و  دووە م  
دە سە اڵت دە گە ڕێتە وە  ئە ستە مبوڵ و دە بێتە  یە كێكە  
لە  بە رگریكارە  سە رسە ختە كانی بیری توركچێتی لە  

بە رامبە ر بابانزادە  و هاوڕێكانیدا ئە وە ستێت.
 بابانزادە كە  لە  پێڕی ئە وانە دا بوو بانگە شە ی 
ئە و  لە سە ر  ئە كرد ،  ئیسالمیان  جیهانی  یە كێتی 
پێیانوایە   كە   ئیسالمییە كان  توركچییە   بیانووە ی 
توركە وە   نە تە وە یی  هە ستی  ڕێگە ی  لە   دە توانن 
خزمە ت بە  ئیسالمیش بكە ن و ئە م دوانە  یە كتر بەهێز 
لە  ڕێگە ی  ناكرێت  دە كە ن، بە وە  وە اڵمدە داتە وە  كە  
ئامرازێكە وە  كە  خوا قە دە غە ی كردووە  خزمە ت بە  
ئامانجێكی پیرۆز بكرێت. لە  كتێبە كە یدا بە  زمانێكی 
سادە  دە ڵێت ‘‘بیكە ن لە  ڕاەی خوا ڕووی توركە كان 
لە  كە عبە وە  بە رە و توران وە رمە چە رخێنن و داوا لە  
 كە س مە كە ن كە  ڕووی لە  هە ردوو ڕووگە كە  بێت، 
بابانزادە   پێچە وانە یە ‘‘13.   ئاڕاستە كە یان  لە كاتێكدا 
بۆ سە لماندنی قسە كانی پشت بە  ئایە تە كانی قورئان 
كە   دە بە ستێت   پێغە مبە ر)د.خ(  فە رمودە كانی  و 
لۆمە ی عە صە بییە تی كردووە  و بە  بۆگە ن وە صفی 
كردووە14. ئە و ئایە ت و فە رمودانە  بیری توركە كان 
دەهێنێتە وە  كە  باس لە وە  دە كە ن مرۆڤە كان هاوتای 
عە رە بێك  كە   گە ورە ییە ك  و  فە زڵ  تە نها  یە كن، 
بە سە ر عە جە مێكدا هە بێت یان بە پێچە وانە وە  لە سە ر 
بە   ئە وە ی  لە خواترسانێتی.  و  پارێزگاری  بنە مای 
و  یە كن  برای  ئیمانداران  كە   دەهێنایە وە   بیریان 
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ئە وە ی مرۆڤێك بۆ خۆی پێی خۆشە  بۆ براكە شی 

پێی خۆش نە بێت ئیمانی تە واو نییە .
ئە حمە د ئاغائۆغڵو كە  لە سە رە وە  ناوی هاتووە  
لە  وە اڵمی ئە م تێڕوانینە ی بابانزادە دا، پێیوابوو  كە  
ئیسالمدا  لە گە ڵ  پێچە وانە ییە كی  هیچ  توركچێتی 
ناگە یە نێت.  دینی  بێ  شێوە یە ك  بەهیچ  و  نییە  
كردووە   قە دە غە ی  و  لۆمە   ئیسالمیش  كە   ئە وە ی 
)د.خ(  پێغە مبە ر  قە ومییە ت،  نە ك  عە صە بییە تە  
ویستوویە تی عە رە ب لە  چوارچێوە ی یە ك ئینتیمادا 
كۆبكاتە وە  و ئیسالمیش لە سە ر بناغە ی نە تە وە یە ك 
دوو  نە تە وە ش  عە رە بە .  نە تە وە ی  كە   دامە زاروە  
پایە ی سە رە كی هە یە  كە  ئە وانیش بریتین لە : ئاین 
مێژوو  و  ڕە گە ز  فاكتە رە كانی  دواتر  كە   زمان،  و 
بابانزادە   چۆن  وە ك  دێن.  هاوبە ش  كە لتووری 
دژی  لە   ئارگیۆمێنتە كانی  پشتگیریكردنی  بۆ 
نە تە وە گە ری چە ندین بە ڵگە  لە  قورئان و فە رموودە  
پشتیوانی  هە وڵدە دات  ئاغائۆغڵۆش  دەهێنێتە وە ، 
چە ندین  و  بهێنێتە وە   بانگە شە كە ی خۆی  بۆ  دینی 
لە سە ر  دەهێنێتە وە   ئیسالم  مێژووی  لە   نمونە  
توانیویانە   یە كبوون  عە رە بە كان  كاتێك  كە   ئە وە ی 

باشتر خزمە تی ئیسالم بكە ن15.
نە تە وە گە رایی  بانگە شە یە كی  هە موو  بابانزادە    
بە گە ڕانە وە  بۆ سە ردە می جاەیلییە ت وە سف دە كرد، 
ژیانی  و  هێز  بە سە ر  ئینقیالب  هۆی  دە بێتە   كە  
ئیسالمدا وردە  وردە  وە ك چۆن لە  ئە لبانیا ڕوویدا 
تورك و عە رە ب و كورد و الز و چە ركە س بە ردە بنە  
یە كتر و دە بن بە  تیكە یە كی چە ور و دە كە ونە  باوە شی 
قە اڵی  دواین  ئە و  دە ربڕینی  بە   دارولكوفرە وە، 
مسوڵمان كە  مە بە ست لێی دە وڵە تی عوسمانی بوو 
دە كە وێتە  ژێر دە ستیی كوفرە وە .   بۆ گوزارشتكردن 
لە  مە ترسی بیری نە تە وایە تیش چە ندین گوزارشتی 
قوالپی  و  قە بیح  چە مكی  كوشندە ،  نە خۆشی  وە ك 
بیری  كە   پێیوابوو  بابانزادە   بە كارهێناوە .  ژهەراوی 
نە تە وایە تی دە توانێت لە سە ر شتی بچوك و بێ مانا 
ئاگری دوژمنایە تی لە  خە رمانی برایە تی مسوڵمانان 

بە ر بدات.  ئە و ڕخنە  لە  دیاردە یە ك دە گرێت كە  لە و 
سە ردە مە دا لە بری شانازی كردن بە  ئیسالم و ڕە مزە  
هۆالكۆ  و  جە نگیز  ناوی  توركە كان  دینیيە كانە وە  
دە نا.  منداڵە كانیان  لە    موشریكیان  باوباپیرانی  و 
بە شێوە یە كی گاڵتە  ئامێز باس لە  كە سانێك دە كات كە  
ئە گە ر لە  ڕە گوڕیشە یان بكۆڵیتە وە  تە نها سێ پشتیان 
توركە  و بوونە تە  تورك كە چی بانگە شە ی توركایە تیی 
تیرە   و  هۆز  سە ر  دە بە نە وە   خۆیان  و  دە كە ن 
باوباپیرانی  بە   كە  شانازی  كە سانێك  توركە كان16، 
موشریكیانە وە  ئە كە ن لە كاتێكدا، هاوە اڵنی پێغە مبە ر 
ئاینە كە یان  و  بیروباوە ڕ  لە سە ر  ئامادە بوون  )د.خ( 

ڕووبە ڕووی باوك و كە سی خۆیان ببنە وە 17.
لە  خوێندنە وە ی دێڕە كانی بابانزادە دا  لە الیە كە وە  
بۆ  نوسە ر  كە   دە كە ی  پە رۆشییە   بە و  هە ست 
لە الیە كی  و  هە یە تی،  ئیسالمی  جیهانی  یە كێتی 
و  فكريی  بارودۆخی  ڕوونی  وێنە یە كی  تریشە وە  
ئە و مشتومڕانە ت دە ستدە كە وێت كە  لە  كۆتاییە كانی 
بووە .  ئارادا  لە   عوسمانیدا  دە وڵە تی  دە سە اڵتی 
بارودۆخێكی پڕ لە  كێشمە كێشم. بە تە واویی خۆری 
ڕوو لە  ئاوابوونی دە وڵە تی عوسمانی بۆ هە مووان 
ئاشكرا ببوو. سە رداريی و بەهێزی ڕۆژئاواییە كان 
لە  بوارە  زانستيی و سیاسيی و عە سكە رییە كانە وە  

لە چاو دە وڵە تی عوسمانیدا بە راورد نە دە كە را. 
ناسیۆنالیزمیشدا  تێڕوانینی  كاریگە ری  لە ژێر 
هە ستی  ئیسالمی  جیهانی  و  ڕۆژهە اڵت  واڵتانی 
خۆبە كە م زانی لە  دە روونی مسوڵمانان و ڕە عییە تی 
عوسمانیدا چە كە رە ی كردبوو. بە شێك لە و كە سانە ی 
كە  بانگە شە ی توركچێتیان دە كرد و بوون بە ڕابە ری 
و  فە ڕە نسا  لە   كە   بوون  كە سانە   ئە و  تە وژمە   ئە و 
لە ژێر كاریگە ری  واڵتانی ڕۆژئاوادا خوێندبوویان و 
لە وە ی  جگە   ئە مە   ڕۆژئاوادابوون.  بەهاكانی  قووڵی 
كە  ڕۆژهە اڵتناسە كان كاریان لە سە ر دروستكردن و 
نوسینە وە ی مێژووی تورك و عە رە ب و میللە تانی تر 
دە كردە وە  و كاریان لە سە ر تۆخكردنە وە ی جیاوازی 
دە كرد.  عوسمانی  دە وڵە تی  نێو  میللە تانی  شوناسی 
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بۆیە  بابانزادە ش دە ستە واژە ی نە خۆشی فە رە نگی بۆ 
ناسیۆنالیزمی توركی بە كار ئههێنا. یە كێك لە  گرنگترین 
ئە و كارانە ش كتێبە كە ی لیۆن كاەون بوو ‘‘مێژووی 
نوسيی  1896دا  ساڵى   لە  كە   مە غۆل‘‘18،  و  تورك 
سە رچاوە یە كی  بە   بوو  خێرا  زۆر  بە شێوە یە كی  و 
و  تورك  لە سە ر  مێژوویيە كان  توێژینە وە   سە رە كی 
هە بوو  گە ورە ی  كاریگە رییە كی  و  تورك  ڕە گە زی 
بە گ  د.نازم  وە ك  كە سانی  و  توركچییە كان  لە سە ر 
لە  بە  تورككردنی  كە بە شدارییە كی گە ورە ی هە بوو 
تورك  هە ركە سێك  پێیوابوو  و  ئە نادۆڵدا  ناوچە كانی 
نە بێت دە بێت لە ناوببرێت لە و جوگرافیادا19. تە نانە ت 
و  ئە تاتورك  لە سە ر  هە بووە   گە ورە شی  كاریگە ری 
شكڵپێدانی توركچییە تی الی ئە و. لە م بارودۆخە شدا 
ئە وانە ی كە  بە تە نگی یە كێتی جیهانی ئیسالمە وە  بوون 
بە  هە موو توانایانە وە  خە ریكی ڕووبە رووبوونە وە ی 
سە رپە رشتی  ڕۆژئاواوە   لە   كە   تە وژمە بوون  ئە و 
بە ڕە كە یان  بە رە ی توركچییە كان  بە اڵم دواتر  دە كرا.  
یە كێتی  بانگە شە كە رانی  پێی  لە ژێر  یە كجاری  بە  

جیهانی ئیسالمی دە ر هێنا.
لە  بارە ی كورديشە وە ،  ئە مە ی خوارە وە  یە كێكە  لە و 

پە رە گرافە  گرنگانە ی كە  لە  كتێبە كە ی بابانزادە دا هە یە :
لە و برا عە رە بانە شمان تێ نە گە ین كە   ‘‘ئە گە ر 
شوێن بانگە شە ی نە تە وایە تی كە وتوون، وا هە ست 
ئە كە ین لە مە درە سە  و ڕێبازی ئە   و برا توركانە مان 
تێ ئە گە ین كە  لە ژێر ناوی توركچێتیدا بانگە شە  بۆ 
خۆیان دە كە ن، هە رچی برا كوردە كانمانە )ئە وە ندە ی 
من ئاگادارم( هێشتا تووشی ئە م نە خۆشییە  نە بوون 
و داواكارم لە  جە نابی حە ق لە مە والش لە م دە ردە  

بیان پارێزێت20‘‘.
وە ك  بابانزادە   كتێبە كە یدا  چوارچێوە ی  لە  
كورد  لە سە ر  ئە مە   ئیجابی  ئاماژە یە كی  و  ئە دگار 
چوارچێوە ی  لە   هێشتا  كوردە كان  واتە   ئە نوسێت. 
بیر دە كە نە وە  و توشی  یە كێتی جیهانی ئیسالمیدا 
بە شێوە یە كی  نە بوون.  ناسیۆنالیزم‘‘  ‘‘نە خۆشی 

پارادۆكس كە  جێگای گاڵتە جاڕییە  سە رە ڕای ئە وە ی 
كە  كتێبە كە  لە سە ر حە رامكردنی ڕە گە زپە رستی و 
دە قە   لە   كتێبە كە   لە كاتی وە رگێڕانی  ناسیۆنالیزمە ، 
توركی  و  التینيی  ئە لفوبێی  بۆ  عوسمانییە كە یە وە  
البراوە21.   و  سڕدراوە تە وە  پە رە گرافە   ئە م  نوێ، 
كە   لە وە ی  گوزارشتە   هە مانكاتدا  لە   دە قە   ئە م 
كوردە كان درە نگ كە وتوونە تە  خۆیان و كاتێك بە  
لە   عە رە بە كان   و  تورك  كە   هاتوونە تە وە   خۆیانا 
گە ورە یان  هە نگاوی  نە تە وایە تییە وە   بیری  ڕووی 
زۆری    لێكچوونێكی  پە رە گرافە ش  ئە م  نابوو.  
زە كی  ئە مین  محە مە د  كە   هە  یە   دە قە  ئە و  لە گە ڵ 
تاریخی  )خوالصە ی  كتێبە كە یدا  پێشە كی  لە   بە گ 
چە كە رە كردنی  بارە ی  لە   كوردستان(  و  كورد 
كوردێكی  وە ك  خۆی  الی  نە تە وایە تی  بیری 
لە   كە   ئە مە   دوای  ‘‘لە   ڕوو:  ئە یخاتە  عوسمانی   
جێگای تە عبیری عمومی)عوسمانی( لە فزی)تورك( 
تە بیعە ت،  بە   سە ند،  باوی  توركیادا  لە   تورانی  و 
ئە و  لە ناو  منیش  تر،  میللە تە كانی  ئە فرادی  وە كو 
وە   كرد،  حس  چاكتر  خۆم  غە یرییە تی  كۆمە ڵە دا، 
هە موو  لە   كە   كردم  مە جبووری  قە ومی  غروری 

فرسە تێكدا ئە م حسە ی خۆم ئیزهار بكە م...‘‘22.
لە   هە ریە ك  كە   ئاماژە یە كیش  گرنگترین 
زە كی  ئە مین  محە مە د  و  بابانزادە   پە رە گرافە كانی 
بە گ ئە یكە ن ئە وە یە    كە  بیری نە تە وایە تی كورد دوای 
بیری نە تە وایە تی عە رە ب و تورك سە رهە ڵدە دات و 
تاڕادە یە كی زۆر وە ك پە رچە كردارێك لە  بە رامبە ر 
بیری نە تە وایە تی توركيی و عە رە بیدا دێتە  بوون و 
كوردە كان لە  هە موو زیاتر دڵیان بە  یە كێتی جیهانی 
ئیسالمییە وە  بە ستبوو، بە اڵم بە شێوە یە كی پێچە وانە  
بە رهە می دڵسۆزییە كە یان چنییە وە . تە نانە ت خودی 
بە   كە   گە ورە ی  خزمە تە   ئە و  دوای  بابانزادە ش 
كۆمە ڵگە ی توركی كرد، بە پێی گێڕانە وە ی ئە وانە ی 
كە  لە سە ر ژیانی نوسیویانە  لە كاتی مردنیدا چە ند 

كە سێكی كە م ئامادە یی بە  خاكسپاردنی بوون.
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مافی چار ەی خۆنوسین 

ناوە  و 
هە وڵی كورد لە م پێ

كاردانە وە كان لە سە ری

ئيمداد تەها

ی 1990
ە دایكبوو
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میللە تی كورد كە  بە  میللە تێكی خاوە ن شۆڕش 
ناسراوە   دابە شكراو  واڵت  و  و  ستە ملێكرا  و 
گە ورە یە   میللە تە   ئە م  ئێستە   تاوە كو  بە شێوە يە ك 
نە تە وە   ڕۆڵە كانی  هە موو  نە بووە   دە وڵە تێكیان 
زۆرى  خە باتێكی  بحە سێنە وە ،  سایە یدا  لە ژێر 
كردووە  لە م پێناوە دا و چە ندین شۆڕشى كردووە  
چە ند  و  داگیركە ر  چە پۆكی  لە ژێر  ڕزگاربوون  بۆ 
چارە ی  مافی  ڕاگە یاندووە   دە وڵە تیان  جارێكیش 

خۆنوسینیان كار پێكردووە .
مافی  واتای  لە   باس  كورتی  بە   سە رە تاوە   لە  
و  پە یماننامە   ئە و  و  دە كە ین  خۆنوسین  چارە ی 
باسيان  دە نوسین كە   نێودە وڵە تییانە   ڕاگە یە ندراوە  
باس  پاشان  كردووە ،  خۆنوسین  چارە ی  مافی  لە  
لە  بۆچوونی شە قامی عە رە بيی و توركی دە كە ین 

دە ربارە ی مافی چارە ی خۆنوسین بۆ كورد.  
لە نێو  چە مكێكە   خۆنوسین:  چارە ی  مافی 
مافی  پێدانی  پێی  نێودە وڵە تیدا و مە بە ست  یاسای 
خە ڵكی  لە الیە ن  حوكمڕانییە   شێوازی  هە ڵبژاردنی 
دە ستی  ئە وە ی  بە بێ  دیایكراوە وە ،  ناوچە یە كی 

دە رە كی دە ست وە ربدات تێیدا)1(. 
هە موو  مافی  كە وا:  بە وە ی  كراوە   پێناسە   یان 
و  بكات  دیاری  حكومڕانییە   ئە و  شێوازی  گە لێكە  

هە ڵبژێرێت كە  ئە یە وێت لە ژێر سایە یدا بژی)2(. 
ئە م چە مكە  ئە درێتە  پاڵ ودرو ویڵسۆنى سە رۆكی 
ویالیە تە  یە كگرتووە كان  كە  لە  نێوان سااڵنی )1913 
چە مكە   ئە م  بووە .  ئە مريكا  سە رۆكى   )1921  –
لە نێو كرۆكی ڕێككە وتننامە ی )ڤە رسای(یە وە  هاتە  
گۆڕێ كە  لە  پاش جە نگی یە كە می جیهانی بە سترا 
و تێییدا باس لە  پێكهێنانی چە ند دە وڵە تێك كرا بۆ 
ئە و نە تە وانە ی كە  لە ژێر دە سە اڵتی ئیمپراتۆرە كانی 

نە مسا و مە جە ڕ و ئە ڵمانیادا بوون. 
ئە و  بۆ  بنە ڕە تدا  لە   خۆنووسین  چارە ی  مافی 
و  دیاریكراون  ناوچە یە كی  كە وا خە ڵكی  كە سانە یە  
كردە یی  كاتێك  چە مكە   ئە م  ناسراون،  نە تە وە   بە  
و  دیاریكرا  ناوچە یە كی  خە ڵكی  كە وا  دە كرێت 

دە وڵە تێك یان كۆمارێك بۆ خۆیان ڕابگە یە نن و بە  
یان  بكرێت،  هە ژمار  بۆیان  نیشتیمانی  دە وڵە تێكی 
وە ك بە شێك لە نێو دە وڵە تێك بمێننە وە  و خاوە نی 

حوكمی زاتی بن لە نێو دە وڵە تێكی فیدراڵدا. 
بە اڵم لە  ماوە ی نێوان هە ردوو جە نگی جیهانیدا 
كاتێك بیرۆكە ی مافی چارە ی خۆنووسین جێبە جێ 
كرا و ئە وروپا دابە شكرا بە سە ر چە ند دە وڵە تێكدا و 
ئە وە ش بووە  هۆی ئە وە ی خە ڵكی ئە وروپا نە توانن 
بە  ئازادی هاتووچۆیان لە  نێواندا هە بێت، ویستیان 
ئە م كێشە یە  چارە سە ر بكە ن ئە ویش بە وە ی كە وا 
و  یوگسالفیا  وە ك  پێكبهێنن  فیدراڵییە تێك  چە ند 
نە بوو،  سە ركە وتوو  هە ر  ئە مە ش  چیكوسلۆفاكیا، 
نە یانتوانی  دە وڵە تانە   ئە م  نێوان  خە ڵكانی  چونكە  
پێكە وە  بڕیارە كانیان بدە ن بۆماوە یە كی دورودرێژ.

كێشە ی  چە مكە   ئە م  كردنی  جێبە جێ  هەروەها 
سااڵنی  ماوە ی  لە   هێنا  خۆیدا  بە دوای  گە ورە تری 
چلە كان و شە ستە كانی سە دە ی بیستە م لە  كیشوە ری 
ئاسیا و ئە فریقا، چونكە  دیاریكردنی سنووری دە وڵە تان 
لە وكاتە دا دە بوایە  بە پێی خواست و بە رژە وە ندییە كانی 
دە وڵە تانی ڕۆژئاوا بوایە ، بە بێ ڕە چاوكردنی خاسیە تی 

ناوچە كان وە ك ئایين و زمان و  ..هتد)3(.
بنە مای  كە وا  پێیانوایە   توێژە ران  لە   هە ندێك 
دە گە ڕێتە وە   خۆنووسین(  چارە ی  )مافی  چە مكی 
تێیدا  كە وا  فە ڕە نسا،  و  ئە مریكا  شۆڕشە كانی  بۆ 
دە سە اڵتە   ستە می  لە   بكرێت  ڕزگار  گە ل  هە وڵدرا 
ئە م  كە وا  پێیانوایە   هەروەها  ئیستیبدادییە كان. 
چە مكە  لە الیە ن سە رۆكی ئە مریكا )جيمس مۆنرۆ(
كە وا  لە كاتێكدا  1823ز،  لە  ساڵی  بە كارهاتووە   وە  
وە ربدە نە   دە ست  بێگانە   واڵتانی  ڕە تیكردووە تە وە  
نێو كاروباری نێوخۆیی واڵتانى ئە مريكاى التينە وە . 
 پاشان ئە م چە مكە  كە وتە  نێو بە ندی پێنجە می 
ئە و پێشنیارانە ی كە وا ویڵسۆن لە  1918 پێشكە شی 
كۆنگرێسی ئە مریكای كرد و تێیدا داوای باشكردنی 
بارودۆخی ئە و گە ل و نە تە وانە ی كرد كە  كە وتوونە  
ژێر دە سە اڵت و تارمایی زلهێزە  بیانییە كانە وە ، لە  
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ڕێزی  پێویستە   هاتووە :  ویڵسۆندا  نامە ی  دە قی 
خوایشت و ئارە زووی نە تە وە كان بگیرێت و مافی 
گە النە  بە پێی ئارە زووی خۆیان حكومڕانیان هە بێت، 
گوزارشتی  نییە   تێڕوانینێك  تە نها  مافە ش  ئە م 

لێبكرێت، بە ڵكەو پێویستە  كردە یی بكرێت)4(. 

مافی چارە ی خۆنوسین لە نێو پە یماننامە  
نێودە وڵە تییە كاندا:

نە تە وە  پە یماننامە ی  21ی  ماددە ی  لە    /1
نە تە وە یە كگرتووە كان  هاتووە :   یە كگرتووە كاندا 
دۆستانە كانی  پە یوە ندییە   كە وا  ئە وە یە   ئامانجی 
نێوان نە تە وە كان پە رە پێبدات، لە سە ر ئە و بنە مایە ی 
كە وا ڕێزی ئە و بنە مایە  بگیرێت كە وا دە بێتە  هۆی 
كە وا  بە جۆرێك  نە تە وە كان،  نێوان  هاوئاستی 

هە موویان مافی چارە ی خۆنووسینیان هە بێت. 
كۆبوونە وە ی  1514ی  ژمارە   بڕیاری  لە    /2
1960دا  ساڵی  لە   نە تە وە یە كگرتووە كان  گشتی 
مافی  هە یە   نە تە وە كان  و  گە ل  هە موو  بۆ  هاتووە : 

چارە ی خۆنووسین.
پە یماننامە ی  هە ردوو  یە كە می  ماددە ی  لە    /3
نێودە وڵە تی بۆ مافە  مە دە نیی و سیاسیی و ئابوریی 
و كۆمە اڵیە تیی و ڕۆشنبیرییە كان كە  لە  ساڵی 1966 
دە ركران، هاتووە : كە وا هە موو گە الن مافی چارە ی 

خۆنووسینیان بۆ هە یە . 
4/ ڕاگە یە ندراوی جە زائیر لە  ساڵی 1976، تێدا 
خۆنووسینی  چارە ی  مافی  گە لێك  هە موو  هاتووە  
هە یە  و ئە توانێت سستە می حوكمڕانی خۆی دیاری 

بكات بە شێوە یە كی ئارە زوومە ندانە . 
بۆ  ئە فریقی  پە یماننامە ی  20ی  ماددە ی  لە    /5

مافە كانی مرۆڤ و گە الن لە  ساڵی 1981.
ڕێككە وتننامە ی  ئە و  هە شتە می  بە ندی  لە    /6
ئە وروپی  هاوكاری  و  ئاسایش  كۆنگرە ی  لە   كە وا 

بە سترا لە  1981.
بۆ  جیهانی  كۆنگرە ی  ڕاگە یە نداروە كە ی  لە    /7
مافە كانی مرۆڤ كە  لە  ڤییە نا بە سترا لە  ساڵی 1993)5(.

توێژە ران كرۆكی مافی چارە ی خۆنووسینیان 
كردووە  بە  دوو بە شە وە :

1/ مافی چارە ی خۆنووسینی دە رە كی: مافێكی 
پێدا  دانی  نێودە وڵە تییە كان  پە یماننامە   ڕەهایە  
كە وا  نە تە وانە ی  ئە و  هە موو  بە   مافە   پێدانی  ناوە ، 
داگیركە ر و سستە می چاودێرى  لە ژێر دە سە اڵتی 
سێ  لە م  یە كێك  ڕەها  ئازادییە كی  بە   بە ریتانیدان 
و  تە واو  سە ربە خۆبوونی  أ  هە ڵبژێرن:  بژاردە یە  
دروستكردنی دە وڵە تێكی خاوە ن سە روە ریی. ب- 
بە   پە یوە ندی  هە بوونی  و  ئۆتۆنۆمی  مافی  پێدانی 
كاروبارە   لە   كۆمە ڵێك  و  سە ربە خۆوە   دە وڵە تێكی 
ئە وە وە .  بە   پە یوە ستە   دە رە كییە كانی  و  بە رگریی 
ج- تێكە اڵوبوونە  لە گە ڵ دە وڵە تێكی سە ربە خۆدا بە  
جۆرێك لە و جۆرانە ی تێكە اڵوبوون كە  لە  سستە مە  

دە ستورییە كاندا هە یە . 
نێوخۆیی:  خۆنووسینی  چارە ی  مافی   /2
نێو  نە تە وە ی  زۆرینە ی  پێكەنە ری  خە ڵكانی  مافی 
دە سە اڵتێكە ، بە پێی بنە ما یاسایی و دە ستورییە كان 
جۆرێكی  و  سستە م  و  بكە ن  دە سە اڵت  پە یڕە وی 
حكومڕانی پێكبهێنن كە وا لە  گە ڵ بە رژە وە ندی ئە م 

زۆرینە یە دا بێتە وە )6(.
هە یە   بۆچوون  دوو  گشتی  شێوە یە كی  بە  

دە ربارە ی مافی چارە ی خۆنووسین:
بۆچوونە   ئە م  خاوە نانی  یە كە م:  بۆچوونی 
لە   خۆنوسین  چارە ی  مافی  دە بێت  پێیانوایە  
ئاستی  و  بمێنێتە وە   نێوخۆیدا  چوارچێوە ی 
حكومڕانی  چوارچێوە ی  لە نێو  داواكاریی  ئازادی 
دیاریكراودا بێت و مافی كە مە  نە تە وایە تییە كان لە  
لە   كە ڵك  و  بهێنرێت  بە دی  مە ركە زیدا  حكومە تی 
سستە می حوكمی زاتيی و فیدڕاڵی ببینن و نە گاتە  

ئاستی جیابوونە وە . 
بۆچوونە   ئە م  خاوە نانی  دووە م:  بۆچوونی 
پێیانوایە  كە وا مافی چارە ی خۆنووسینی نێوخۆیی 
مافی نە تە وە  جیاوازە كانی نێو دە وڵە تێكی تێدایە  كە وا 
مافی چارە ی خۆنووسینی  لە   تێپە ڕبوون  دە توانن 
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نێوخۆییە وە  بۆ مافی چارە ی خۆنووسینی دە رە كی، 

ئە م نە تە وانە  مافی جیابوونە وە یان هە یە . 
كە وا  نە تە وانە ن  ئە و  بۆچوونە   ئە م  خاوە نانی 
كورد،  نە تە وە ی  وە ك:  دیكە دان،  دە وڵە تێكی  لە نێو 
كشمیرییە كانی ەیندستان، تبیتییە كانی سین، تامیل لە  
سریالنكا، دانیشتوانی هە رێمی كۆرسیك لە  فە ڕە نسا.

خاوە نانی ئە م بۆچوونە  ڕە فتارێكی نێودە وڵە تی 
مافی  بۆ  لێكدانە وە یە یان  ئە م  پاساوی  دە كە نە  
چارە ی خۆنوسین، ئە ویش: دانپێدانانی كۆمە ڵگە ی 
نێودە وڵە تی بوو بۆ جیابوونە وە ی سنگال لە  كۆماری 
جیابوونە وە ی  هەروەها   ،1960 ساڵی  لە   مالی 
لە   بە نگالدیش   ،1965 لە   مالیزیا  لە   سە نگافورە  
پاكستان لە  1974، ئە ریتریا لە  ئە سیوپیا لە  1993. 
هەروەها جیابوونە وە ی دە وڵە تە كانی: ئە رمینیا، 
ئازربایجان، ئۆزبە كستان، جۆرجیا، توركمانستان، 
قرغیزستان،  موڵدافیا،  ئۆكرانیا،  بیالڕوسیا، 
تاجیكستان، كازاخستان لە  یە كێتی سۆڤیە تی پێشوو.  
بۆ  یوگسالفیا  كۆماری  هە ڵوە شانە وە ی  هەروەها 
بۆسنە  و  مە كدۆنیا، سلۆڤینیا،  دە وڵە تانی: كرواتیا، 

هە رسك.
بە ڵگە ش بە وە  دەهێننە وە  كە وا دادگای نێودە وڵە تی 
 2010 تە موزی  22ی  لە   دە ریكرد  بڕیارە ی  لە و 
كۆسۆڤۆ  سە ربە خۆبوونی  بڕیاری  هاتووە   تێیدا 
نێودە وڵە تییە كانی  یاسا  سڕبیا،  لە   جیابونە وە ی  و 
میللە تی  كە وا  بە وپێيە ی  نە كردووە )7(.  پێشێل 
لە و  نە بووە   بە شێك  بنە ڕە تدا  لە   خۆی  كوردیش 
و  بە سە ریدا  دابە شكراوە   ئێستە   دە وڵە تە ی  چوار 
بە  زۆر لكێنراوە  پێیانە وە  ئە توانێت كە ڵك لە و مافە  

وە ربگرێت كە  بۆ هە موو گە الن دانراوە .
لە   گۆڕێدایە   لە   پرسە   ئە م  ئێستا   كە   بە تایبە ت 
بە  مێژووی  ئە گە ر چاوێك  باشووری كوردستان، 
ماوە ی  بۆ  دە بینین  عێراقدا  لە   بخشێنیتە وە   كورد 
80 ساڵ حوكمێكی فاشیستیی نە تە وە پە رستی باڵی 
بە سە ر عێراقدا كێشابوو، بە  هیچ كلۆجێك دانی بە  
مافی نە تە وە ی كورددا نە ناوە  وە ك نە تە وە یە ك و 

ڕاگواستن  و  كیمیاباران  و  ئە نفال  كارە ساتە كانی 
و  خاپوور  و  بە عسیكردن  بە   و  بە عە رە بكردن  و 
وێرانكردن و گوندە كان و  ..هتد گرتە بە ر بە رامبە ر 

گە لی كورد و بە شی كورد هە ر مە ینە تی بوو.
و  بە عس  ڕژێمی  ڕوخانی  پاش  لە   دواتریش 
سوننە   و  تایفیی  حوكمێكی  بووبە   حوكم،  گۆڕانی 
دە ست بە دە ر كرا و بە  چە ندین ڕێگە  و هۆكاریش 
ماڵیان خاپوور و وێرانكرا، كێشە كان لە گە ڵ كورد 
و حكومە تی هە رێمیش زیاتر كرا و بڕینی موچە  و 
بودجە ی بە دوادا هاتوو ئە و مافە  دە ستوورییانە ی 
بۆ كورد دانرا بوو لە  دە ستوری نوێی دوای بە عس 

پێی نە درا و مایە  پووچ بوو.
و  نوسە ر  لە   كۆمە ڵێك  ڕوانگە یە شە وە   لە م 
بە   عە رە بن،  كە   كورد  لە   جگە   ڕۆشنبیرە كانی 
مافی  كە وا  داوە   كورد  بە   مافە یان  ئە و  ڕاشكاوانە  
چارە ی خۆنوسینی هە یە  و هە موو كورد لە  هە ر چوار 
توركیا  و  عێراق  بە سە ر  بووە   دابە ش  كە   پارچە كە ی 
و ئێران و سوریادا، دە توانن بە  ئارە زوو و خوایشتی 

خۆیان شێوازی حكومڕانی خۆیان دیاری بكە ن. 
هەروەها ئە م مافە  كە  بە پێی یاسا نێودە وڵە تییە كان 
نێودە وڵە تییە كان  ڕە سمییە   ڕاگە یە ندراوە   و 
گە لی  لە نێویشیدا  گە الن،  هە موو  بە   بە خشراوە  
كورد دە توانێت ئە و مافە  وە ربگرێت و پێویستیش 
دە ستوری  چوارچێوە ی  لە   پێویستە   بڵێین  ناكات 
بكە ین.  كورد  مافە ی  بە م  یاری  و  هە بێت  عێراقدا 
ماوە ی  لە   كە وا  سە لمێندراوە   ئە زموونيش  بە پێی 
نمونە ی  نە یتوانیوە   عێراق  ڕابردوودا  ساڵی   100
بێت،  جیاوازە كان  نە تە وە   ئاشتیانە ی  پێكە وە ژیانی 
كورد  گە لی  سە ربە خۆبوونی  و  جیابوونە وە   بۆیە  

پێویست و مافی خۆیە تی)8(.
هەروەها ئە و هە ڵوێستە ی كورد بە رز دە نرخێنن 
كاتێك  نواندوویە تی  واڵتان  ئاوارە ی  لە گە ڵ  كە وا 
ڕووی تێكردووە  و هە رێمی كوردستان توانیویە تی 
بە  شێوە یە كی مرۆڤدۆستانە  پێشوازی لە و ئاوارانە  
بكات كە  لە  ناوە ڕاست و خوارووی عێراقە وە  و لە  
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سوریاوە  ڕوویان تێكردووە  و بەهۆى جە نگە وە  ماڵی 
خۆیان جێهێشتووە ، ئە م هە ڵوێست و پێشوازییە ی 
كورد بووە تە  پاڵپشت بۆی لە م پرسە دا و نوسە ران 

دە یكە نە  پاساو بۆیی و بە رز دە ینرخێنن)9(. 
لە الیە كی تریشە وە  بۆچوونێكی دیكە  هە یە  لە نێو 
مافی  هە رچە ندە   پێیوایە   كە وا  عە رە بیدا  شە قامی 
چارە ی خۆنووسین مافێكی ڕە وای هە موو گە لێكە  
گە لی  پێویستە   بە اڵم  كورد،  گە لی  لە نێویشیاندا  و 
كورد ئە م مافە  ڕە وایە  بە شێوە یە كی ڕە وا وە ربگرن 
وە رگرتنی  بە ناوی  دە گوزە رێت  ئێستە   ئە مە ی  و 
نە خشە ی  لە   بریتییە   خۆنووسین  چارە ی  مافی 
سهەیۆنیزم و ئیمپریالیزم و لە  پە نا سە ربە خۆبوونی 
كوردستانە وە  نە خشە ی خراپی خۆیان لە  ناوچە كە  
جێبە جێ دە كە ن و مافی چارە ی خۆنوسین بۆ كورد 
دە كە نە  دە ستپێك و پاساو و دە یانە وێت مە بە ست و 

ئامانجە كانی خۆیان لە و ڕێگە یە وە  بپێكن. 
باسيش لە وە  دە كە ن كە وا ئێستا  لە  كوردستان 
لە الیە ن  پرسە   ئە م  پێدانی  ڕە واج  و  وروژاندن 
بە شێك لە  خە ڵكی كوردستانە وە یە  و تێكڕایی كورد 
و هە موو حیزبە كان بە تە واوە تی لە گە ڵ جیابوونە وە  
و سە ربە خۆبوونی كوردستان نین، بە ڵكو  دە نگێكی 
شاراوە  هە یە  و هێزێكی الواز هە یە  دە یە وێت ئە م 
برە وپێدانی  بۆ  یە كە م  الیە نی  و  دوابخات  پرسە  
ئە م پرسە  زیاتر لە الی حیزبێكی دیاری كراوە یە  و 
توانیویە تی ویست و دە نگی خۆی زاڵ بكات و ئە م 
بابە تە  بكات بە  ئە مری واقیع و حیزب و الیە نە كانی 
تریش هە رچە ن لێشی ناڕازی بن و بە دڵیان نە بێت، 

شوێنی بكە ون)10(. 
ئە و بارودۆخە  نالە بارە ی هە رێمی كوردستانی پێدا 
تێپە ڕ دە بێت لە  پە رتە وازە یی حیزبە كان و ڕێكنە خستن 
و  ملمالنێ  ئە و  و،  كوردی  نێوماڵی  یە كنە خستنی  و 
ناتە باییە ی تە نانە ت لە  نێوخودی حیزبە كانیشدا هە یە  
باڵی  سێ  يان  دوو  كە مە وە   بە الی  و  حیزبە   هە ر  و 
و  الوازە   باڵێك  و  دە ستڕۆیشتووە   باڵێك  و  تێدایە  
دە ستڕۆشتووە كە  بە  قۆرخكاری پۆست و ڕاگە یاندن 

و بودجە ی حیزبە كە ی تۆمە تبار دە كات.
گرفتیان  هە مان  حیزبە كانیش  ئە وە ی  سە رباری 
لە گە ڵ یە ك هە یە  و هە مووی خۆی بە  چاك و ئە وانی 
سامانی  و  پارە   دزينى  بە   دە كات،  تاوانبار  دیكە  
سە رە كیش  زیانباری  و  دە كات  تاوانباری  واڵت 
و  خە ڵك  تە نها  دووبە رە كییە دا  و  كێشمە كێشم  لە م 
بوجە   و  موچە   بێ  خە ڵك  و  هە ژارن  فە رمانبە رانی 
بە یە كە وە   ناتوانن  كوردستان  حیزبە كانی  كە وتووە . 
لە   بدە ن،  یە كالكە رە  وە   بڕیارێكی  دە نگی  بە یە ك  و 
ئاوازێك  بە   و  هە ریە كە   چارە نوسسازە كاندا  پرسە  
كە   سە رە كی  حیزبی  دوو  بە تایبە ت  دە خوێنێت، 
خاوە نی هێزی سە ربازیین خاوە نی بڕیارن و بڕیاری 
یە كالیی لە الی ئە وانە،  حیزبە كانی دیكە ش كە وتبوونە  
و  پرسە كە وە   گرنگی  بەهۆى  و  دووڕیانێكە وە   نێوان 
بۆئە وە ی بە  خیانە تكاری نە تە وە  نە ناسرێن لە  مێژوودا 
سە رە كییە   حیزبە   دوو  ئە و  یە كالی  بڕیاری  شوێن 
كە وتن و بە شداربوونی ئە مان لە  پڕۆسە كە  و بانگە شە  
بۆ كردنی یان دە نگدان بە  )بە ڵێ( ئە گە ر بڵێم نە شیان 
كردایە  و بە شدار نە بونایە  و دە نگیشیان نە دایە  هیچی 

لە  بابە تە كە  نە دە گۆڕيی و هە ر دە گوزە را.
دوو  و  ناتە باییە دان  لە م  حیزبە كان  لە كاتێكدا 
كورسییە كانی  زۆرینە ی  خاوە ن  سە رە كی  حیزبی 
دە ستیان  كە وا  دە كە ن  تۆمە تبار  بە وە   پە رلە مان 
و  گرتووە   موچە دا  و  بودجە   و  قوت  بە سە ر 
پە رلە مانیان پە كخستووە و  نە وتە كە شیان ڕادە ستی 
تاوە كو پشكی هە رێم ڕە وانە  بكات،  نە كرد  بە غداد 
ئە م  بە ردە وامبوونی  مە ترسی  لە   وایكرد  ئە مە  
و  دیكە   حیزبانە ی  ئە م  كە ناركە وتنی  و  دۆخە  
دوو  لە الیە ن  نە وت  پارە ی  دە ستبە سە راگرتنی 
بە وە   دڵیان  كە نارخراوە كان  حیزبە   حیزبە كە وە  

خۆش نە بێت لە م ساتە دا كورد سە ربە خۆ ببێت.
خە ڵك  تانە ی  جێگە ی  ببێتە   وایكرد  ئە مە ش 
مێژوویدا  ئاوەها  پرسێكی  لە   و  بە سە رمانە وە  
بەهۆى  كە   بكات  تۆماری  مێژوو  و  دە ربكە وێت 
گە ندە ڵییە وە   و  حوكومڕانیی  بە ڕێوە بردنی  خراپ 
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ئە و كوردە ی دە یان ساڵە  خە بات و شۆڕش دە كات، 
سە ربە خۆ  نە بێت  خۆش  پێی  و  نە كات  بە شداریی 
بڕیاری  یە كدە نگی  بە   ناتوانێت  كورد  و  ببێت 

چارە نوسسازی خۆی بدات.

گرنگترین ئە و پاساوانە ی باس دە كرێن بۆ 
پاڵپشتیكردنی ئیسرائیل لە  دروستبونی 

دە وڵە تی كوردی:
1/ بە وپێیە ی ئێران و توركیا بە  دوژمنی ئیسرائیل 
ئیسرائیلن،  دووژمنە كانی  پاڵپشتی  و  دە زانرێن 
بكات  دە وڵە تێك  پشتگیری  خۆشە   پێی  ئیسرائیل 
كە  لە  بندە ستی ئێران و توركیادا دروست دە بێت 
دوژمنكارە كانیان  چاالكییە   سنووری  تاوە كو 

بە رامبە ر بە خۆی بە رتە سك بكاتە وە . 
2/ پە یوە ندە ی بە  هێزی ئابووری، ڕاپۆرتە كان 
ئاشكرایان كردووە  كە  %75 ی بە رهە مە  نە وتییە كانی 
ئیسرائیل لە  كوردستانە وە  دابین دە بێت، هەروەها 
لە   زۆرێك  كوردستان،  لە   كڕین  نە وت  سە رباری 
كۆمپانیا بە رهە مهێنە رە كانی ئیسرائیل لە  كوردستان 
و  پە یوە ندیی  و  وزە   بوارە كانی  لە   دە كە ن  كار 

ڕاوێژكاریی ئاژانسیی و پاراستنی ئاسایش)11(. 
ناوچە كە   بەهێزە كانی  دە وڵە تە   الوازكردنی   /3
كە مینە كان  هاندانی  و  ناوچە كە   پارچە كردنی  و 
و  بكە ن  دە وڵە تۆكە   و  دە وڵە ت  داوای  بۆئە وە ی 
بەهۆىە وە  كێشە  و ملمالنێ بكە وێتە  نێوان دە وڵە تە  

عە رە بیی و ئیسالمییە كان و الواز ببن. 
4/ ئابڵوقە دانی توركیا و ئێران و جیاكردنە وە یان 
لە  یە كتر و بە ربە ست خستنە  نێوانیانە وە  و، لە  یە ك 
پچڕاندن و ترازاندنی نیشتیمانی عە رە بی لە  ڕووی 

جوگرافیی و سیاسییە وە . 
كوردییە وە   دە وڵە تە   ئە م  ڕێگە ی  لە   پاشان 
بە سە رە وە   جاسوسییان  ئاسانی  بە   دە توانرێت 
نێوخۆییە كانیان  كاروبارە   لە   دە ست  و  بكرێت 
وە ربدرێت و بیری بوون بە  دە وڵە ت بگوزارێتە وە  

بۆ ئە و كە مایە تییانە ی لە و واڵتانە ش هە ن. 

لە گە ڵ ئە مە شدا بە شێك لە  خاوە نانی ئە م 
بۆچوونە  داوایە ك ئاڕاستە ی كورد دە كە ن و 

دە بێژن:
و  خۆنووسین  چارە ی  مافی  وە رگرتنی   /1
دروستە   و  ڕاست  بابە تێكی  كورد  ستە مدیدە یی 
بە اڵم  لێناكات،  نكوڵی  بە ویژدان  كە سێكی  هیچ  و 
كێ  ئە وە یە   لە سە ر  دە مە قاڵێكە   و  ناكۆكیی  ئێستا 
پرسە دا،  ئە م  وروژاندنی  لە   یە كە مە   سوودمە ندی 
مە بە ستێك  چ  بە   و  كێیە   یارییە كە   براوە ی 
دە كرێت؟ بۆیە  داوا لە  كورد دە كە ین بە  دروستی 
پاڵپشتی  كە وا  بزانن  و  بكە نە وە   بابە تە كە   لە   بیر 
كە وا  نابێت،  ئە وان  بۆ  كە ڵكێكی  هیچ  دە رە كی 
و  بچنە وە   بە گژیاندا  د راوسێكانیانە وە   لە الیە ن 
دووژمنایە تییان بكە ن و ئاسایشیان لێ تێك بدە ن.

و  داگیركە ر  دە ستی  كە وا  نە كە ن  كارێك   /2
دوژمن زاڵ بكە ن بە سە ر ناوچە كە دا و بە  پاساوی 
سە ربە خۆبوونی كوردستان دە ستی زیاتر بكێشنە  
ناوچە كە  و بیخە نە  ژێر هە یمە نە تی خۆیانە وە )12(. 

كە وا  ئە وە یە   تێڕامانە   جێگە ی  ئە وە ی  بە اڵم 
هە رێمی  چواردە وری  ئیسالمییانە ی  واڵتە   ئە و 
كوردستان كە  بە ردە وام كورد بە وە  تاوانبار دە كە ن 
دە ستكە الی ئیسرائیل و ئە مریكا و واڵتانی بێباوە ڕ 
و سهەیۆنیزمە ، خۆشیان هە ڵوێستی ئیسالمییانە یان 
ناكە ن  مامە ڵە   بنە مایە   ئە و  لە سە ر  و  نە بینراوە   لێ 
گە الن،  بە رامبە ر  دە كات  داخوازیی  ئیسالم  كە وا 
لە سە ر ئە و بنە مایە  كارناكە ن دان بە  هە بوونی گە لی 
كورددا بنێن وە ك گە لێك لە سە ر ڕووی ئە م زە مینە  
و هە مان ئە و مافانە ی پێ بدە ن كە وا خۆیان هە یانە  و 
كوردیش وە ك ئە وان خاوە ن سە روە ریی و قە وارە ی 
خۆی بێت و ببێت بە  ژمارە یە ك و چی دی ستە می 
لێ نە كرێت لە الیە ن شۆڤێنی و بێگانە وە  و كوردیش 
مرۆڤدۆستانە ی  و  جوان  هە ڵوێستە   ئە م  هۆی  بە  

ئە وانە وە  پە نا نە باتە  بە ر سهەیۆنیزم.
تۆمە تبار  بە وە   كورد  ئە وان  لە كاتێكدا  پاشان 
خۆشیاندا  خودی  لە   تۆمە ت  هە مان  دە كە ن 
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بە ڕێژە یە كی زۆر زیاتر بە دی دە كرێت و بارودۆخی 
كە وا  ئە وە یە   سوننی  عە رە بی  واڵتانی  ئێستا ی 
بەهۆى ملمالنێ نێوخۆییە كانی خۆیان و ونكردنی 
شوناسیان و تێنە كۆشان و هە بوونی دە سە اڵتداری 
كە وا  وەهایە   دیكە ،  هۆكاری  چە ندین  و  دیكتاتۆر 
هە ژمونی  فراوانبونی  ڕۆژ  دوای  لە   ڕۆژ  ئێستا  
سە رباری  و  ئارادایە   لە   شیعی  هیاللی  و  ئێران 
لوبنان  و  سوریا  و  عێراق  واڵتانی  داگیركردنی 
عە رە بیش  دیكە ی  واڵتانی  پاشماوە ی  یە مە ن،  و 
لە   پشتیان  و  ئێران  پاشكۆی  بونە تە   هە ندێكیان 
سعودیە  )وە ك ڕابە ر و دە مڕاستی سوننی( كردووە  
و ئە وانی دیكە ش ئاسایش و هێمنییان لە  مە ترسيی 
پە نا  وایكردووە   ئە مە ش  هە ڕە شە دایە ،  بە ردە م  و 
لە   بە رگرتن  بۆ  ئیسرائیل  و  ئە مریكا  بە ر  ببە نە  
پڕۆژە كانی  لە   یە كێك  و  ئێران  فراوانخوازی 

دوای  لە   ناوە ڕاست  ڕۆژهە اڵتی  بۆ  ئە مریكا 
دە مڕاستیی  و  ئیسرائیل  پە ناگە كردنی  بە   داعش 
خۆشحاڵییە وە   بە   ئە وانیش  و  عە رە بییە   واڵتانی 
ئیسالمی  بە   بۆئە وە ی  وە ردە گرن  پە یوە ندییە   ئە م 
ببە ستن  هاوپە یمانی  هە میش  و  بناسرێن  میانڕە و 
كە   هاوبە ش  دوژمنێكی  دژی  ئیسرائیل  لە گە ڵ 

ئێرانە .
ئە مریكا  هە ڕە شە كانی  هە موو  هە مانكاتیشدا  لە  
لە  ئێران و درووشمی )مرگ بر أمریكا( كە  لە الیە ن 
ئێرانە وە  بە رز دە كرێتە وە  تە نها بڕیار و درووشمی 
كردنە وە   جێبە جێ  بواری  ناچێنە   و  بە رهە من  بێ 
لە   ئێران  لە ڕۆژ  ڕۆژ  جیهانە وە   دیارچاوی  بە   و 
دە بێت  زاڵ  زیاتر  و  فراوانبووندایە   و  گە شە كردن 
دە بابە ی  بە سە رپشتی  و  سوننە كاندا  بە سە ر 

ئە مریكییە وە  ناوچە  سوننیە كان داگیر دە كە ن.

1/ ويكبيديا.
2/ حق تقرير المصير، محمد عزيز شكري، مج6، موسوعة العلوم القانونية واإلقتصادية، دمشق. 

3/ ويكثيديا. 
4/ المنظمات الدولية واإلقليمية، عبد السالم عرفة، دار الجماهيرية للنشر واإلعالن، ليبيا، ط1، 1993م، ص: 113. 

5/ التحول في المفەوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق اإلستقالل واإلنفصال، أحمد محمد طوزان، مجلة 
جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، مج 29، 2003م. 

6/ حق تقرير المصير، محمد عزيز شكري.  
7/ هە مان سە رچاوە ی پێنجە م. 

 .http://www.alnoor.se ،8/ حق الشعوب في تقرير مصيرها، شعب الكرد نموذجا، د. كاظم حبيب
 .http://arblogs.timesofisrael.com ،9/ االكراد وحق تقرير المصير، د. حسين الديك

 .http://www.annahjaddimocrati.org ،10/ االكراد ومبدأ حق تقرير المصير، التيتي الحبيب
11/ لهذە األسباب تشجع إسرائيل إقامة دولة كردستان، محمد النجار، الجزيرة- نت. 

.www.turkpress.co ،12/ أبعاد دعم الكيان الصهيوني الستقالل كردستان، سعيد الحاج

سە رچاوە  و پە راوێزە كان
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پرسی كورد 

له  ملمالنێی هه رێمایه تیدا

شۆڕشی ئه یلول وه ك نموونه 

فاروق محه مه د محه مه دئه مين

و  نوێ  مێژووى  له   ماسته ر  سلێمانى.  ى1977، 
له دايكبوو

به رهه مێكى 
خاوه نى  ن)2013(. 

سه اڵحه دي زانكۆى  هاوچه رخ،  

وكراوه يه .
ژينه وه يه كى زانستى باڵ

چه ند توێ
اپكراو و 

چ
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پێشه كی:
له  دوای جه نگی یه كه می جیهانيی  و دابه شكردنی 
به پێی  پارچه دا  چوار  سه ر  به   كوردستان 
له   یه ك  هه ر  به سه ر  پیكۆ  سایكس  ڕێكه وتننامه ی 
توركیا و ئێران  و عێراق  و سوریادا، گه لی كورد له  
هه ریه ك له و پارچانه دا و له  باشووری كوردستان 
له پێناو  پسانه وه   بێ  خه باتی  كه وته   به تایبه تی 
دامه زراندنی  نه ته وه ییه كانی  و  مافه   به ده ستهێنانی 

كیان خۆى.
نه ته وه یيه   ده وڵه تی  دروستبوونی  له گه ڵ 
ناكۆكی  خاڵی  كورد  هه میشه   هه رێمایه تييه كان، 
نێوانیان  بووه ،  ڕێكه وتنه كانی  و  په یوه ندییه كان  
جواڵنه وه ی  داڵده ی  و  هاوكاريى  بۆ  له الیه كه وه  
كوردی ده وڵه تی نه یاری به رامبه ریان  به مه به ستی 
خامۆشكردنی  بۆ  تره وه   له الیه كی  الوازكردنی، 
جواڵنه وه ی كورديی  و چاره سه ركردنی كێشه كانی 
به   قوربانیان  ڕێكه وتن  و  به   گه یشتوون  نێوانیان، 

جواڵنه وه ی كورد  و دۆزه  ڕه واكه ی داوه .
واڵتانی  له الیه ن  هه میشه   كورد  پرسی 
وه ك  بقۆسترێته وه  و  هه وڵدراوه   هه رێمییه وه  
كارتی فشار به رامبه ر یه كتر بۆ گه یشتن به  مه رامه  
ئه یلول  شۆڕشی  به كاریبهێنن،  سیاسیيه كانیان 
نمونه یه كی ڕوونی به  قوربانیكردنی كورد  و دۆزه  

ڕه واكه یه تی له  ملمالنێی هه رێميی  و نێوده وڵه تیدا.
شۆڕشی 14ی ته مموز  و پرسی كورد:

دوای سه ركه وتنی شۆڕشی 14ی ته مموزی1958 
كه  له الیه ن ئه فسه رانى  ئازادیخوازه وه  ئه نجامدرا  و 
كۆتایی به  ڕژێمی پاشایه تی له  عێراق هێنا و ڕژێمی 
عێراق  له   نوێ  قۆناغێكی  هاته كایه وه ،  كۆماری 
دروستبوو، یه كێك له  تایبه تمه نديیه كانی ئه و قۆناغه  
دروستبوونی په یوه ندیییه كی نوێ بوو له  په یوه ندی 
نێوان كورد و حكومه تی نوێی شۆڕش، به تایبه تی 
دوای ئه وه ی پارتی دیموكراتی كوردستان هه ر له  
سه ره تاوه  به  هه موو شێوه یه ك پشتیوانی خۆی بۆ 
شۆڕش  و حكومه  ته كه ى عه بولكه ریم قاسم ده ربڕی. 

كوردستان  باشووری  له   كورد  هه روەها 
نه ته وه یی  و  و  فه رهه نگيی   ده ستكه وتی  چه ندین 
یاسایی  و سیاسی به ده ستهێنا، ئه وه ش بووه  مایه ی 
باكوور  له   هه ریه ك  له   كورد  پرسی  په ره گرتنی 
هه ردوو  نیگه رانی  كوردستان  و  ڕۆژهه اڵتی  و 

ده وڵه تی توركیا  و ئێرانی به دوای خۆیدا هێنا.
هه ردوو ده وڵه تی توركیا و ئێران بۆ به رگرتن 
له  گه یشتنی كورد به  مافه كانی خۆی له  باشووری 
كوردستان  و له  پارچه كانی به سه ریاندا دابه شكراوه  
شێوازی  به   كوردستان  ڕۆژئاوای  و  باكوور  له  

جیاواز ڕووبه ڕووی كوردبوونه وه .
كوده تای  ئه نجامدانی  ڕێگه ی  له   توركیا 
سه ربازيی  و ڕاگه یاندنی باری نائاسایی و سه پاندنی 
په ره گرتنی  به   كۆتایی  سه ربازی،  ده ستورێكی 
واڵته كه یدا،  له   هێنا  قۆناغه دا  له و  كورد  پرسی 
هه رچی ده وڵه تی ئێرانیشه  له  سه ره تادا له  هه وڵی 
خۆیدا  واڵتی  له   بوو  كورد  پرسی  ئیحتیواكردنی 
له  ڕێگه ی ئازادكردنی چه ند سه ركرده یه كی حزبی 
ڕۆژنامه ی  ده ركردنی  و  زیندانه كان   له   دیموكرات 
له الیه ك،  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   كوردستان 
كاری  ساواكه وه   ڕێگه ی  له   تریشه وه   له الیه كی 
ده كرد بۆ له باربردنی ئه و زه مینه یه ی كه  هاتبووه  
حكومه ته كه ی  ڕووخاندنی  بۆ  هه وڵدان  و  ئاراوه  
له و  هه رچه نده   ڕاسته وخۆ،  به شێوه یه كی  قاسم 
به اڵم  به ده ستبهێنێت،  سه ركه وتن  نه يتوانى  پالنه دا 
به شێوه یه كی  ئه یلول  هه ڵگیرسانی شۆڕشی  دوای 

تر ئه و ده رفه ته ی بۆ ڕه خسا.

شۆڕشی ئه یلول له  ملمالنێی 
هه رێمایه تیدا:

نێوان  په یوه ندییه كانی  تێكچوونی  دوای 
عه بدولكه ریم قاسم  و پارتی دیموكراتی كوردستان 
له   ئه یلول  شۆڕشی  دواجار  بارزانی،  خودی   و 
1961دا  ئه یلولی  11ی  له   كوردستان  باشووری 
هه ڵگیرسا  و بووه  جێگه ی ئومێدی خه ڵكی كوردستان 
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دروستبوونی  نه ته وه یی  و  مافی  به   گه یشتن  بۆ 
كیانێك بۆ كورد، به اڵم دواجار به هۆی پيالنه كانى 

واڵتانی هه رێمييه وه  ئه و ئومێده ی كورد له باربرا.
له   هه رچه نده   شاهه نشاهی  ئێرانی  ده وڵه تی 
شۆڕشی  سه ركردایه تی  به   په یوه ندی  سه ره تادا 
ئه یلوله وه  كرد و هاوكاريی  و كۆمه كی مادديی  و 
سه ربازی پێشكه شكرد، به اڵم هاوكارییه كان ته نها 
ئامانج  بوو،  به  شه ڕ  و شۆڕش  به رده وامیدان  بۆ 
ناچاركردنی  عێراق  و  حكومه تی  الوازكردنی  لێی 
به ده ڕبرینی ڕه زامه ندی له سه ر خواسته كانی ئێران 

بوو، نه ك سه ركه وتنی شۆڕشی كورد.
1962دا  یه كه می  تشرینی  كۆتایی  له   ئێران 
ئاماده یی  و  كرد  به  شۆڕشی كورده وه   په یوه ندی 
خۆی بۆ هه موو هاوكارییه كی مادديی  و سه ربازيی  
و ته ندروستی ده ربڕی  و ئه مه ش به  سه ركه وتنێكی 
گه وره  لێكدرایه وه  له به ر هه ژاری شۆڕش له  ڕووی 
بارزانی  و  داوای  له سه ر  پێداویستيیه كانييه وه ، 
به مه به ستی  ئه حمه د  ئیبراهیم  سیاسی،  مه كته بى 
نه یتوانی شا  تاران، هه رچه نده   بۆ  بیینی شا چوو 
تفه نگ  ببینێت،  به اڵم 100 هه زار دینار  و هه ندێك 

ده ستكه وتی ئه م سه ردانه  بوو بۆ شۆڕش.  
په یوه ندی  دروستكردنی  له   ئێران  حكومه تی 
هه بوو،  خۆی  مه به ستێكی  چه ند  كورددا  گه ڵ  له  
و  ئێران   كوردستانی  كۆنتڕۆڵكردنی  باشتر  له وانه  
ڕێگری له  په یوه نديی  و هاوكاری كوردستانی ئێران 
كاروباری  له   ده ستوه ردان  به بێ   كه   شۆڕش،  بۆ 
هه روەها  بكات،  ئه وكاره   نه یده توانی  شۆڕش 
دوو  ناكۆكيی  و  دروستكردنی  تر  ئامانجێكی 
و  قوڵتركردن   یاخود  له ناو شۆڕشدا  بوو  به ره كی 
گه وره كردنی ناكۆكی نێوان دوو باڵه كه ی شۆڕش 

له كاتی ڕودانیدا. 
شا  ده ڵێت:«  له وباره یه وه   بارزانی  مه سعود 
هه بوو:  ئامانجی  دوو  شۆڕشدا  یارمه تیدانی  له  
یه كه میان ئه وه  بوو كه  شۆڕش دژی ڕژێمی قاسم 
بوو كه  شا ڕقی لێی بوو  و به  شومی ده زانی بۆ 

له   خه بات  ڕێگه ی  بوو  ئه وه   بۆ  دووه میش  خۆی، 
ڕووی گه لی ئێران بگرێت«. 

شا  ڕه زا  محه مه د  به   پژمان  عیسا  هه روەها 
پارتی  ئه و »بارزانی«  و سه رانی  ئه گه ر  ده ڵێت :« 
دیموكراتی كوردستانی عێراق ڕه زامه ند بن له سه ر 
و  ئێمه یه    قازانجی  له   سه د  سه دا  ئێمه   پێشنیازی 
بێجگه   ببینین.  لێ  سودیان  زۆرترین  ده توانین 
نه ك  ده كه ین  له گه ڵ  مامه ڵه یان  ئێمه   كه   له وه ی 
ده ده ین  و  كه میان  یارمه تیيه كی  ئێمه   هاوكاری... 
ئه ركیشیان پێ ڕاده سپێرین. ئه گه ر له  كاتی خۆی 
به  ئه ركه كه  هه ستان، ئه وا چه ند سه د تفه نگی بڕنه و 
چه ند  و  كه وتوون   عه مبار  له   هه زارانیان  به   كه  
پاره  هیچ كاریگه رییه كی  ملیۆن فیشه ك  و كه مێك 

ئه و تۆی نیه  له سه ر ئێمه  و ئه وانیش. 
له الیه كی تره وه  دژی شۆڕشی ئه یلول ده وڵه تی 
توركیا، له گه ڵ حكومه تی  عێراق زانیاری ئاسایشیان 
سنورییه كاندا  ناوچه   له   پارته كان  چاالكی  له سه ر 
ئاڵوگۆڕ ده كرد،  توركيا هاوكاری حكومه تی عێراقی 
ده كرد له  داڵده دانی ژماره یه كی زۆر په نابه ری نه یاری 
بارزانی. هه روەها سنوری له  به رده م هاوكارییه كانی 
یان  سه ربازی  هاوكاری  چ  داخستبوو،  شۆڕشدا 

هاوكاری مرۆیی كه ره سته ی خوارده مه نی. 
بارزانی هه ستی به  گرنگيی  و كاریگه ری توركیا 
له به رئه وه   كردبوو،  كوردی  بزوتنه وه ی  له سه ر 
نامه وه   و  شاند  ناردنی  ڕێگه ی  له   جار  چه ندین 
دروست  توركیادا  له گه ڵ  په یوه ندی  هه وڵیداوه  

بكات، به اڵم توركیا وه اڵمى نه داوه ته وه . 

شۆڕشی ئه یلول له  سه رده می 
عه بدولسه الم عارفدا:

ڕووخانی   1963/2/8 به یانی   8,5 كاتژمێر  له  
له   به عسيیه كانه وه   له الیه ن  قاسم  حكومه تی 
ڕاگه یه ندرا  و، له  كاتژمێر 9,5 بروسكه ی پیرۆزبایی 
به ناوی  به عس  كوده تای  سه ركه وتنی  بۆ  كورد 
صاڵح یوسفيی  و فوئاد عارفه وه  باڵوكرایه وه ، كه 
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ناونیشانی  له ژێر  عه قراويیه وه   شه وكه ت   له الیه ن 
بوو.  نوسرا  شۆڕش(دا  دوو  مالنێی  له   )ده ست 
ڕاگرتنی  بڕیاری  ڕۆژدا  هه مان  ئێواره ی  له   هه ر 
شه ڕ له الیه ن بارزانیيه وه  ڕاگه یه ندرا و ئاگربه ستی 

نێوانیانی لێكه وته وه . 
عارف سه رۆك  عه بدولسه الم  كه   نوێ   ڕژێمی 
كۆمار  و ئه حمه د حه سه ن به كر سه رۆك وه زیرانی 
بوو  پێویست  حوكمه كه ی  جێگیركردنی  بۆ  بوو 
ده ستخستنی  له پێناو  ڕاگرێت ،  كورد  شه ڕی 
به مه به ستی  دانوستاندن.  برده به ر  په نای  كاتدا 
به سه ر  تێپه ڕبوون  ڕۆژ  ده   دوای  دانوستاندن، 
به   پارتی  شاندێكی  دا   1963/2/18 له   كوه تادا، 
صاڵح  ئه ندامێتی  و  تاڵه بانی   جه الل  سه رۆكایه تی 
یوسفيی  و لوقمان بارزانی گه یشته  به غداد و چه ند 
كۆبونه وه  و وتووێژیان له گه ڵ به رپرسانی حكوميی  
ئۆتۆنۆمیان  پڕۆژه ی  هاوكات  ئه نجامدا،  حزبیدا  و 
له ژێر ناوی نا ناوه ندێتیدا دایه  ده ستی به رپرسانی 

حكومه تی عێراق، به اڵم ڕه تكرایه وه . 
خایاند  و  مانگێكی  له   زیاد  وه فده كه   مانه وه ی 
عه بدولناسر  بینینی  و  میسر   سه ردانكردنی  پاش 
به عسيیه كان  پێشنیاری  له سه ر  ڕای  وه رگرتنی   و 
له   شانده كه   كورد  پرسی  چاره سه ركردنی  له مه ڕ 
1963/4/24دا گه ڕیه وه   و ئه نجامی گفتوگۆكانی به  
سه رانی شۆڕش ڕاگه یاند  و بێهیوای ته واویشی له  
درێژه دان به  گفتوگۆ ده ربڕی. له  مانگی حوزه یرانی 
به   كوردستان  سه ر  بۆ  به عس  هێرشی  1963دا 

شێوه یه كی سه خت  و به رباڵ و ده ستیپێكرده وه .
ئێران خۆشحاڵ بوو به  شه ڕی حكومه تی عێراق 
دژی كورد، چونكه  ئه مه  ده بووه  هۆی وێران بوونی 
ئێران  هه موو عێراق  و الوازبوونی سوپاكه ی، كه  
سوپایه كی  خاوه ن  عه ره بی  واڵتانی  بوو  خوازیار 
الوازبن،  ئابووریشه وه   له  ڕووی  نه بن  و  به هێز 
له الیه كی تره وه  ده یویست درز بخاته  نێوان به ره ی 
یه كگرتووی واڵتانی عه ره بی، به تایبه تی كه  جه مال 
عه بدولناسر دژی شه ڕی كورد بوو  و سه رزه نشتی 

ڕژێمی به عسی ده كرد، هه روەها له كاتی سه ردانی 
وه فدی كوردیدا بۆ میسر عه بدولناسر به  ئۆتۆنۆمی 
بۆ كورد ڕازی بوو، داواشی لێكردبوون كه  شه ڕ 
ده ست پێنه كه نه وه  و ده رفه تێك بده ن به  حكومه تی 
نه ده نه   ده رفه ت  كردبوونه وه   ئاگاداریشی  عێراق، 
ده قۆزێته وه .  كورد  كێشه ی  چونكه   ئێران،  شای 
نیگه ران  عه بدولسه الم  له   ئێران  تره وه   له الیه كی 
بوو له مه ڕ  نزیكبوونه وه ی له  ناسر  و هه وڵدانی بۆ 

دروستكردنی به ره یه كی یه كگرتووی عه ره بی. 
له  به عس  ڕژێمی  كاتێك  تره وه   له الیه كی 
سه ر  خسته   ئابووری  ئابڵوقه ی  1963دا   ساڵی 
ده ستیپێكرده وه ،  توندی  به   شه ڕ  و  كوردستان  
ئێران سنووره كانی به  ڕووی كوردستاندا كرده وه 
بازاڕه كانی  له   خۆیان  ژیانی  پێداویستیيه كانی    و 
سه ر  له   كاریگه ری  ئه مه ش  ده كرد،  دابین  ئێراندا 
به ره وێش بردنی په یوه ندیيه كانی نێوان شۆڕش  و 

ئێران هه بوو. 
كورد  پرسی  كه   ده رده كه وێت  بۆمان  له مه وه  
ئێرانی  عه ره بی  له  ملمالنێ  به شێك  كرابووه  
عه بدولناسر   جه مال  نێوان  ناكۆكی  له   به تایبه تی 
و محه مه د ڕه زا شای ئێران، هیچیان سیاسه تێكی 
ستراتیژیان به رامبه ر چاره سه ركردنی پرسی كورد 
بۆ  كورد  ده یویست  هه ریه كه یان  به ڵكو  نه بوو، 

به رژه وه ندی خۆى به كاربهێنێت. 
سوپای  هاوكاری  سوریاش  تره وه   له الیه كی 
له  1963/10/28دا هێرش ده كاته   عێراق ده كات  و 
ئۆپه راسیۆنی  به   ئه مه ش  بادینان،  ناوچه ی  سه ر 
خۆشحاڵی  ئێرانیش  توركیا  و  به ناوبانگه ،  دیجله  
خۆیان به رامبه ری نیشاندا. هه روەها توركیاش له  
له  ڕۆژی 8 حوزه یرانی 1963دا  ڕۆژنامه ی )دنیا( 
زۆر به  ڕاشكاوانه  نوسیبوی: ئێمه  یه ك مه ترسیمان 
له سه ره   و ڕووبه ڕووی یه ك هه ڕه شه  ده بینه وه .... 
ئێران  و توركیا  و عێراق یه ك چاره نوسیان هه یه   و 

پێویسته  هاوكاری یه كتر بن. 
پالنێك  به   ئاماژه   سه رچاوه كان  له   هه ندێك 
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كه    به شێوه یه ك  ده كه ن،  پڵینگ«  »پالنی  به ناوی 
دانوستان،  كۆتایی  و  كات   ده ستخستنی  دوای 
ده كات،  سه نتۆ  په یمانی  له   یارمه تی  داوای  عێراق 
و  كورد   سه ر  بكاته   هێرش  عێراق  سوپای  كه  
پاشه كشه یان پێبكات تا سنووره كان، له وێ هێزی 
ئاسمانی ئێران  و توركیا له  كورد بده ن  و كۆتایی 

به  شۆڕشی كورد بهێنن.   

ڕێكه وتنی شوبات  و ڕۆڵی هه رێمایه تی له  
لێكترازانی كورددا:

كورد  نوێ   و  حكومه تی  نێوان  له   دانوستان 
ده ستیپێكرده وه   و به رده وامبوو تا ڕێكه وتنی 10ى 

شوباتی 1964ی نێوان هه ردووالی لێكه وه ته وه . 
نێوان  ڕێكه وتنامه ی  ڕاگه یاندنی  دوای 
ناكۆكیيه كانی  عه بدولسه الم عارف  و مه ال مسته فا 
نێوان دوو باڵه كه ی پارتی به  ئاشكرا ده ركه وت  و 
بووه  هۆی لێكترازان  و دابه شبوونی شۆڕشی كرد، 
بارزانی له گه ڵ ڕێكه وتنامه ی 10 ی شوبات  و باڵی 

مه كته ب سیاسیش له  دژی بوو. 
ڕێبه رێكی  وه ك  عه بدولناسر  جمال  له وكاته دا 
ئێرانیزم  پان  پان عه ره بیزم دوژمنی سه رسه ختی 
چاره سه ركردنی  ئارام  و  ڕه وشێكی  له گه ڵ  بوو، 
پرسی كورد بوو به شێوه یه كی ئاشتیانه ،  و داوای 
سه ندنه وه ی خۆزستان  و ئه سكه نده رونه ی ده كرد، 

بۆیه  ناسر پشتگیری ئه و ڕێكه وتنه ی ده كرد. 
شه ڕ  ڕاگرتنی  دژی  كه   بوو  واڵت  تاكه   ئێران 
له الیه ن  ده سه اڵت  ده ستی  گرتنه   دوای  له   بوو 
هاوكارییه كی  هه موو  ئاماده ی  به عسيیه كانه وه ، 
ڕانه گرێت،  شه ڕ  پارتی  مه رجه ی  به و  پیشاندا 
سیاسیدا  مه كته ب  له گه ڵ  هه ڵوێسته شی  ئه م 
ئاگربه ستی بێ مه رج بوو  یه كیده گرته وه  كه  دژی 
هه بوو  كاریگه ری  ئه مه ش  بارزانیيه وه ،  له الیه ن 
ئێران   نێوان  په یوه نديیه كانی  به هێزكردنی   له سه ر 
و مه كته ب سیاسی،  بۆ ئاسانكردنی ئه م په یوه ندییه  
كه   پژمان  عیسا  دا   1963  /10 مانگی  له   ئێران 

لێپرسراوێكی ساواك بوو به  نوێنه ری خۆی له گه ڵ 
بێ  عه باس  ناوی  به   ساواك  تری  كارمه ندێكی 
سیم نارد بۆ ماوه ت  و له  نزیك باره گای مه كته ب 
ئیبراهیم  له مباره یه وه   دانا.  باره گایان  سیاسی 
ئه حمه د ده ڵێت: سه رانی حكومه تی عێراق  و توركیا  
دروستكردن  له   زۆریان  ده ستێكی  ئه مریكا،  و 
به اڵم  هه بوو،  دووبه ره كیيه كه دا  قوڵكردنه وه ی  یان 

ده ستی ئێران زۆر زیاتر بوو. 
به ڵێنه كانی  جێبه جێنه كردنی  له  ئه نجامی 
دانوستانه كانی  گه یشتنی  بنبه ست  به   و  حكومه ت  
له   شه ڕ  سه رله نوێ   1965دا  شوباتی  له   نێوانیان 
نێوان حكومه تی عێراقی  و كورددا هه ڵگیرسایه وه ، 
به   شۆڕش  یارمه تیدانی  به   ده ستیكرد  ئێرانیش 
ناردنی كۆمه كی سه ربازی، وێڕای چاره سه ركردنی 
هه روەها  ئێران،  نه خۆشخانه كانی  له   برینداره كان 
له  هه مان ساڵدا نوێنه ری ئیسرائیل سه ردانی مه ال 
نوێنه رانی  به رده وام  له وكاته وه   و  كرد   مسته فایان 

ئیسرائیل سه ردانی كوردستانیان كردووه . 

حكومه تی عه بدولڕه حمان عارف  و 
ڕێكه وتنی 29ی حوزه یران:

به سه ر  ڕۆژ  چوار  تێپه ڕبوونی  دوای 
1966/4/17دا  له   عارفدا،  عه بدولسه الم  مردنی 
نێوان  كۆبونه وه ی  له   برای  عارفی  عه بده لڕه حمان 
به رگری  ئه نجومه نی  نوێنه ران  و  ئه نجومه نی 
دیاریكرا،  عێراف  كۆماری  سه رۆك  به   نیشتمانیدا 
 له ڕۆژی دواتردا به زازی بۆ پێكهێنانی حكومه تێكی 

نوێ ڕاسپارد. 
ئێران  كه   ئاشكرابوو  عێراق  حكومه تی  له الی 
یارمه تی  كردۆته وه   ڕووی شۆڕشدا  به   سنووری 
ده نێرێت،  كورد  بۆ  خوارده مه نی  سه ربازيی  و 
ئه مه شی به  هه ڵوێستێكی دوژمنكارانه ی دژی عێراق 
ده زانی.  به گشتی  عه ره بی  جیهانی  و  به تایبه تی  
له الیه كی تره وه  هه ستی به وه كردبوو ملمالنێی نێوان 
ناوخۆی  ڕه وشی  له سه ر  كاریگه ری  ناسر  شا  و 
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به رده وام  ناسر  تاوه كو  به وه ی  هه بوو ،  عێراق 
بێت له  پیالنگێڕی هێرشی ڕاگه یاندن دژی شا، له  
شۆڕشی  پشتگیری  زیاتر  ئێران  شای  به رامبه ردا 
عێراق  له به رئه وه ی  عێراق،  له  دژی  ده كات  كورد 
بۆیه   هه بوو،  میسردا  له گه ڵ  نزیكی  په یوه ندیيه كی 
ڕاگه یاندنی  هه ڵمه تی  ناسر  عێراق  داوای  له سه ر 

دژی شا ڕاگرت. 
حكومه تی نوێ  به  هه مان شێوه ی حكومه ته كانی 
پێش خۆی له گه ڵ سه ركردایه تی شۆڕشی كورددا 
 29 به یاننامه ی  ئه نجامدا  له   و  دانوستاندن   كه وته  
مادده    12 له   كه   لێكه وته وه ،  1966ی  حوزه یرانی 
پێكهاتبوو،  ئه مه ش دوای ڕێكه وتنی عه بدولڕه حمان 
و  سیاسيی   مه كته ب  باڵی  هه ردوو  له گه ڵ  به زاز 
شوباتی  ڕێكه وتنامه ی  شێوه ی  به هه مان  بارزانی. 
ئێران   توڕه بوونی  دژایه تيی  و  مایه ی  64بووه  
داخستنی  بڕیاری  ئێران  شای  كاردانه وه یدا  له   و 
سنووره كانی به  ڕووى شۆڕشدا دا. دوای چوار ڕۆژ 
له  ده ركردنی به یانه كه ش به زاز سه ردانی توركیای 
كرد  و ده سه اڵتدارانی توركیای دڵنیاكرده وه  به وه ی 
هیچ له و به ڵێنانه ی به  كوردی داوه  جێبه جێ ناكات، 

به مه به ستى ڕاكێشانی توركیا به الی خۆیدا.  

كوده تای به عسیان  و به رده وامی شۆڕش  و 
ملمالنێكان:

به عسیيه كان له  1968/7/17دا كوده تایان ئه نجامدا  
البرد   ده سه اڵت  له سه ر  عارفیان  عه بدولڕه حمان  و 
ئه نجامدا   تریان  كوده تایه كی  1968/7/30دا  له   و، 
كوده تای  ئه وانه ی  دورخستنه وه ی  به   هه ستان  و 
یه كه میان له گه ڵ ئه نجامدا بوون  و له  ده ره وه ی پارتی 
به ڵێنی  به عسدا  یه كه می  به یانی  له   بوون.   به عس 
دابوو،  سۆڤیه تدا  له گه ڵ  په یوه ندییان  به هێزكردنی 
چاره سه ری  له سه ر  خۆیان  سوربوونی  هه روەها 

ئاشتیانه ی پرسی كورد ڕاگه یاند. 
هه وڵی  به عس  حكومه تی  كوده تا  دوای 
بۆ  ئێراندا،  له گه ڵ  كێشه كانی  كردنی  چاره سه ر 

نێوانیاندا  له   دانیشتنێك  چه ند  مه به سته ش  ئه و 
كێشه ی  چاره سه ركردنی  به مه به ستی  ئه نجامدرا، 
سنوری نێونیان، به اڵم نه گه یشتنه  هیچ ئه نجامێك، 
له  ساڵی 1969 ناكۆكيیه كان سه ریان هه ڵدایه وه   و 
عێراق ڕایگه یاند شه تولعه ره ب به شێكه  له  ناوچه ی 
خۆیه وه   له الیه ن  ئێرانیش  عێراق  و  قه ڵه مڕه وی 

ڕێكه وتننامه ی سنووری 1937ی هه ڵوه شانده وه . 
له گه ڵ سه رهه ڵدانه وه ی ناكۆكی نێوان عێراق  و 
یارمه تیيه كی سه ربازی  1969دا  به هاری  له   ئێران 
و  ڕه وانه كرا   عێراق  بۆ  سۆڤیه ته وه   له الیه ن  زۆر 
په یوه ندییه كانی نێوان عێراق  و واڵتانی سۆسیالستی 

به گشتی به ره و پێشچوو. 
له  سه ره تای ساڵی 1969دا حكومه تی عێراق به  
هاوكاری باڵی مه كته ب سیاسی هێرشی كرده  سه ر 
باڵی بارزانی  و،  ئه مه ش بووه  مایه ی نیگه رانی ئێران 
 و ده ستیكرد به  هاوكاری باڵی بارزانی به  چه ك  و 
هاوه ن   به   بارزانی  باڵی   1969/3/1 له   ته قه مه نی، 
كۆمپانیای  ئێرانی  یارمه تی شاره زایانی  و  تۆپ   و 
به وهۆيه شه وه   كرد،  تۆپباران  كه ركوكیان  نه وتی 
زیانێكی زۆریان به  حكومه تى عێراق گه یاند، كه  به  
چه ندین ملیۆن دۆالر مه زه نده  ده كرا، وێڕای ئه وه ی 
بۆ ماوه ی چه ند هه فته یه ك ده رهێنانی نه وت ڕاگیرا. 

     
به یانی 11ى ئازار له  ملمالنێی 

هه رێمایه تیدا:
كاتێك حكومه تی به عس نه یتوانی به  ڕێگه  چاره ی 
سه ربازی پرسی كورد چاره سه ر بكات، به ناچاری له  
كۆتایی ساڵی 1969دا په نای برده  به ر دانوستاندن، 
چه ند  هاتوچۆی  و  دانوستاندن   ده ستپێكرنی  پاش 
شۆڕشی  عێراق  و  حكومه تی  نێوان  له   شاندێك 
حسه ين  سه دام  1970دا  ئازارى  9ى  له   كورددا، 
ئیمزاكردنی  به مه به ستی  ناوپردان  گه یشته   خۆی 
ڕێكه وتن  و دوا گفتوگۆ ئه نجامدرا، له  شه وی10-
11/ئازاری 1970 به نده كانی ڕێكه وتننامه كه  دارێژرا  
بارزانی( و سه دام  له الیه ن  و كاتژمێر 11:5 شه و 
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حسینه وه  ئیمزاكرا،  و له  ڕۆژی 11 ئازار وه فدێكی 
كوردی به  هاوڕێیه تی سه دام حسێن گه ڕانه وه  بۆ 
به كر  ئه حمه د حه سه ن  له  هه مان ڕۆژدا  به غداد  و 
بروسكه ی  عوسمان  د.مه حمود  و  ئازار   به یانی 
پشتگیری بارزانی له  به یانه كه  له  ڕادیۆی به غداوه  

خوێندرانه وه . 
و  كورد   نێوان  ئازاری  به ڕێكه وتنی  سۆڤیه ت 
عێراق خۆشحاڵ بوو، پێداگری سۆڤیه ت هۆكارێك 
داواكردنی  بۆ  عێراق  ڕژێمی  هاندانی  بۆ  بوو 
ڕێكه وتن  و ئاشتی، هه روەها بریماكۆف هه ستا به  
ڕۆڵی ناوبژیوانی  و سه ردانی به غداد  و بارزانی كرد 
به مه به ستی دانوستاندن  و گه یشتن به ڕێكه وتن، له  
له م  پێشوازی  به  خۆشحاڵیيه وه   ڕاگه یاندنی  دوای 

ڕێكه وتنه  كرد. 
ڕێكه وتنه   ئه م  دژی  ئێران  به رامبه ردا شای  له  
هه موو  ڕێكه وتنه   به م  به رگرتن  له پێناو  بوو، 
ده ربڕی  ئاماده یی  ته نانه ت  خۆیدا،  هه وڵێكی 
پێداویستیيه كانی  هه موو  ئه مریكا  هاوكاری  به  
شۆڕشی كورد  و بارزنی دابین بكات، ته نها له پێناو 
ئه وه ى  ڕێكه وتنه كه  واژۆ نه كرێت. هه روەها به یانی 
ئازار كاریگه ری ئاشكرای هه بوو له سه ر گرژبوونی 
هه موو  توركيا  توركیا ،  و  عێراق   په یوه نديیه كانی 
سنووره كانی  داخستنی  بۆ  گرته به ر  ڕێگه یه كی 
له گه ڵ عێراقدا  و ڕێگریكردن له  په یوه ندی كوردی 
باكووری كوردستان به  باشووری كوردستانه وه . 

ده ستپێكردنه وه ی شه ڕ  و توندبوونی 
ملمالنێكان 1975-1974:

زۆری نه خایاند دوای ڕێكه وتنی ئازار ساردی 
و  كورد   شۆڕشى  سه ركردايه تى  نێوان  كه وته  
ڕژێم، یه كێك له  كێشه  سه ره كیيه كان سنووره كانی 
سیاسه تی  گرتنه به ری  و،  ئۆتۆنۆمی   ناوچه ی 
ڕاگواستن  و به  عه ره بكردن بوو له الیه ن ڕژێمه وه . 
جێبه جێ  ئازار  ڕێكه وتننامه ی  به نده كانی  هه روەها 
نه ده كرا ، خاڵی گرنگی ڕێكه وتنامه كه  كه  بریتی بوو 

له  سه رژمێری ناوچه  جێناكۆكه كانى وه ك كه ركوك 
 و سنجار له الیه ن ڕژێمه وه  دواخرا، به مه ش ساردی  

و گومانه كان زیاتر بوو.  
هه وڵی   1970 ساڵی  كۆتایی  له   عێراق  ڕژێمی 
كوشتنی ئیدریس بارزانی  و پاشان دوو جار هه وڵی 
 29 له   یه كه مان  بارزانیدا،  مسته فا  مه ال  غافڵكوژی 
 ،1972 ته مموزی   16 له   دووه م  1971 و  ئه یلولی 
پیالنه كه ی  سه رنه گرتنی  دوای  عێراق  حكومه تی 
نازم گوزار، ئۆباڵی ئه م هه واڵنه یان خسته  ئه ستۆی 
پارتى  عێراقی  حكومه تی  تره وه   له الیه كی  ئه و.  
تۆمه تبار ده كرد به  جێبه جێنه كردنی ڕێكه تنامه كه   و 
بوونی په یوه ندی به  ئێران  و ئیسرائیل  و ئه مریكاوه . 
     له  مانگی ئازاری ساڵی 1974دا دانوستانی 
هات،  كۆتایی  كورد  نوێنه رانی  و  حكومه ت   نێوان 
له   تاكالیه نه   ناوه ندی  حكومه تی  دواتر  ڕۆژ   3
شه ڕ   ڕاگه یاند  و  ئۆتۆنۆمی  یاسای  1973/3/26دا 
 1975 ساڵی  تا  ده ستیپێكرده وه   و  قورسی  به  

به رده وامبوو. 
له  به رامبه ردا ئێران  له  دوای ئه مریكا له  ڕووی 
له   ده دا،  كوردی  شۆڕشی  یارمه تی  داراییه وه  
كانوونى دووه مى 1974 تا حوزه يرانى هه مان ساڵ 
تا  له  مانگی 1974/7  تومه ن  و  ملیۆن  مانگانه  20 
ساڵی 1975 دوو به رامبه ری كرد واته  دوو ملیۆن 
ڕووی  له   هه روەها  كات.  ئه و  به  نرخی  دیناری 
سه ربازییه وه  ئێران به  ئاشكرا كه وته  یارمه تیدانی 
له   پێكهاتوو  كه   تۆپخانه یه ك  ئه یلول  و  شۆڕشی 
ئێرانیيه وه   سه ربازی   400 به   ملم   155 تۆپی   12
له  كوردستان له  نزیك باره گای بارزانیه وه  جێگیر 
كران  و به رده وام تۆببارانی سه ربازگه   و هێزه كانی 
خاكی  له   ئه وه ی  وێرای  ده كرد،  حكومه تیان 
ساروخی  و  هه واییه كان  دژه   چه كه   ئێرانیشه وه  
عێراق  فرۆكه كانی  دژی  ئاسمانیان  به   زه وی 

به كاردەهێنا. 
یارمه تیيه   ئه و  هاتنی  له سه ر  بارزانی  مه سعود 
هاتنی  به   نه گه یشتایه ،  بريا  ده ڵێت:«  سه ربازیانه  
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ئه م موشه ك  و تۆپانه  پێشمه رگه  پشتیان لێكرده وه   
خسته   خۆیان  به ستنێكی  پێ  پشت  هه موو  و 
ته نگانه   و  له كاتی  تۆپانه  كه   ئه م موشه ك  و  سه ر 
پێویستبووندا ده ركه وت هیچ سودێكیان نیه ، چونكه  

ڕۆڵێكی كاریگه ریان نه بینی. 
 ،1974 ساڵى  شه ڕى  هه ڵگيرسانه وه ى  له سه ر 
نه وشیروان مسته فا ده ڵێت »جه نگی 1974-1975ی 
كورد-به عس ئه گه رچی له  نێوان هێزه  چه كداره كانی 
ئه رزی  له سه ر  بوو،  عێراقیدا  جه یشی  و  كورد  
نه ته وه ییه كانی  ئامانجه   له پێناو  ئه كرا،  كوردستان 
ملمالنێی  ڕاستیدا  له   به اڵم  بوو،  كوردا  گه لی 
سیاسی-جه نگی، ئێران-عێراق بوو، هێزه كانی كورد 
به عس  ئه جه نگان  و  ئێرانی  ئیمكانیاتی  به  چه ك  و 
به  چه كی ڕووسيی  و ئیمكانیاتی نه وتی كه ركوك، 
له م ملمالنێیه دا عێراق بااڵده ستی به سه ر كوردا  و، 

ئێران بااڵده ستی به سه ر عێراق دا هه بوو«. 

ڕێكه وتننامه ی جه زائیر  و 
هه ره سی شۆڕشی ئه یلول:

شا  له الیه ن  دیپلۆماسی  هه وڵێكی  چه ند  پاش 
ئه نوه ر سادات  ئوردون  و  ته الل شای  بن  حسێن 
توركیاش  واڵتی  میسر  و  كۆماری  سه رۆك 
زه مینه یان ساز كرد بۆ به ستنی ئه م ڕێكه وتننامه یه . 
له   هه ریه ك  هاندانی  ڕه زامه نديی  و  پاش  ئه مه ش 
چاره سه ركردنی  بۆ  سۆڤیه ت  یه كێتی  ئه مریكا  و 
به شێوه یه كی  ئێران  عێراق  و  نێوان  ناكۆكيیه كانی 

ئاشتیانه . 
1975دا  ئازاری  6ی  ڕۆژی  له   سه رئه نجام 
حسێن  سه دام  نێوان  له   جه زائیر  ڕێكه وتننامه ی 
جێگری سه رۆك كۆماری عێراق  و محه مه د ڕه زا 
بوميه دینی  هه واری  به ئاماده بوونی  ئێران  شای 
كۆبونه وه ی  په راوێزی  له   جه زائیر  سه رۆكی 
ڕێكخراوی ئۆپێك له  واڵتی جه زائیر واژۆكرا. به پێی 
نیوه ی  ده ستبه رداری  عێراق  ڕێكه وتننامه یه   ئه م 
شه تولعه ره ب  و زه ويیه  كێشه  له سه ره  سنوريیه كانی 

له   ئێران  ده ستهه ڵگرتنى  به رامبه ر  له   بوو  خۆی 
يارمه تيدانى بزوتنه وه ی ڕزگاریخوای كورد. 

شا  گه یشتنه وه ی  به    1975 6ئازای  ڕۆژی  له  
و  ڕاگه یه ندرا   ڕێكه وتننامه كه   به ستنی  تاران  بۆ 
پاشان فه رمانیكرد به  كشاندنه وه ی سه رجه م تۆپ  
ڕۆژی  بۆ   كوردستان،  له   ئێران  موشه كه كانى  و 
دواتر بێ  ئاگادار كردنه وه ی سه ركردایه تی سیاسی 

كورد ده ست به  جێبه جێكردنی ئه و پالنه  كرا. 
دوای چه ند ڕۆژ چاوه ڕوانی بارزانی له  تاران له  
1975/3/11 چاوی به  شا كه وت، شا به  ئه نقه ست 
دیاری  چاوپێكه وتنه   ئه و  بۆ  ئازاری   11 ڕۆژی 
شۆڕش  له   سه ندنه وه یه ك  تۆڵه   وه ك  كردبوو 
واژۆكردنی  یادی  ڕۆژه   ئه و  كه   بارزانی،  له    و 
پێی  شا  كه   1970بوو  ئازای   11 ڕێكه وتننامه ی 
كۆبونه وه یه دا  له و  شا  هه روەها  نه بوو،  ڕازی 
عێراق  یه كه م:  به رده میان،  خسته   بژارده ی  سێ  
له سه ر داواكاری من لێبوردنی گشتی بۆ هه مووان 
ده ركردووه   و ده توانن بگه ڕێنه وه ، دووه م: له  ئێران 
به اڵم  بكه ن،  شه ڕ  ده توانن  سێیه م:  په نابه ر،  ببنه  
ئێمه  هیچ یارمه تيیه كتان ناده ین  و له  كۆتایی مانگی 

ئازاردا سنور داده خه ین. 
بۆ  ئازار   13 له   بارزانی  گه ڕانه وه ی  دوای 
شۆڕش  چاره نوسی  له   بڕیاردان  بۆ  كوردستان، 
شۆڕش  سه ركردایه تی  هه ڵوێستی  دیاریكردنی   و 
كۆبوونه وه ی  جه زائیر،  ڕێكه وتننامه ی  به   به رامبه ر 
و  ناوه نديی   كۆمیته ی  سیاسيی  و  مه كته بی 
ئازار   19 تا  ده ستیپێكرد  و  شۆڕش  سه ركرده كانی 
بڕیاری  ئازاری 1975   19 تا  بارزانی  به رده وامبوو، 
له   دواجار  به اڵم  دابوو،  شۆرش  به رده وامبوونی 
شه وی 19 ئازاردا بارزانی بڕیاری كۆتایی هێنان به  
شۆڕش  و خه باتی چه كداريی  و كشانه وه ی بۆ ئێراندا. 
به مه ش كۆتایی به  گه وره ترین شۆڕشی گه لی 
كورد له  باشووری كوردستان هات، كه  قۆناغێكی 
ڕزگاریخوازی  بزوتنه وه ی  خه باتی  له   بوو  گرنگ 

كورد و نزیكه ی 14 ساڵ به رده وام بوو.
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ئه نجام

له  كۆتایی ئه م توێژینه وه یه دا به  چه ند ئه نجامێك گه یشتین كه  ده توانین له م خااڵنه ی 
خواره وه دا بیانخه ینه  ڕوو:

شۆرشی ئه یلول شۆڕشێكی سه رتاسه ری بوو هه موو باشووری كوردستانی   .1
گرته وه ، ئه وه ش بۆ یه كه مجار بوو له  مێژووی باشووری كوردستاندا. 

شۆڕشی ئه یلول توشی لێكترازان  و دوو كه رتبوون بوو ، دابه شببوو به سه ر   .2
هه ردوو باڵی بارزانيی  و مه كته ب سیاسیدا له  ساڵی 1964، شه ڕی ناوخۆی لێكه وته وه  

كه  تا ئه مڕۆش شوێنه واره كه ی دیاره .
شۆرشی ئه یلول له  ماوه ی به رده وامبوونیدا كاریگه رییه كی گه وره ی هه بووه    .3
هۆكاره   له   یه كێك  شه سته كاندا  سااڵنی  له   به شێوه یه ك  عێراق،  ڕوداوه كانی  له سه ر 

سه ره كیيه كانی هه موو ئه و كوده تا  و ئاڵوگۆڕانه  بوو كه  له  عێراقدا ڕوویانداوه .
هه ڵگیرسانی شۆڕشی ئه یلول له  ساته  وه ختێكی مێژوویدا بووه ، كه  سسته می   .4
سیاسی جیهان بریتی بوو له  سسته می دوو جه مسه ريی  و، له  كاتی جه نگی سارددا 
بووه ، ڕه نگدانه وه ی جه نگه كه ی پێوه  دیار بووه   و بۆته  به شێك له  ملمالنێی هه رێمی و 

نێوده وڵه تی  و له الیه ن ئه و واڵتانه وه  وه ك كارتێكی فشار به كارهێنراوه .
له  كۆتایی شۆڕشدا، سه ركردايه تى كورد جڵه وی شۆڕشی له  ده ستداوه   و   .5
كه وتۆته  ده ست ئێران  و بۆته  به شێك له  ملمالنێی عێراق- ئێران  و هه ره سهێنانیشی 
به سترابۆوه  به  ڕێكه وتنامه ی جه زائیر  و ڕێكه وتنی عێراق- ئێران  و كۆتایی هێنان به  

گرفته كانی نێوانیان.
دانوستانی  زۆری  له   بووه   بریتی  شۆرشه   ئه م  سیماكانی  له   تر  یه كێكی   .6
نێوان شۆڕشی كورد  و حكومه ته  یه ك له  دوای یه كه كانی عێراق، به  جۆرێك له كاتی 
ئه نجامدانی كوده تا  و گۆڕانی ده سه اڵت له  عێراقدا، حكومه ت په نای بۆ دانوستاندن 
بردووه ،  و چه ندین ڕێكه وتنامه   و دواجار به یانی 11 ئازاری لێكه وتۆته وه ، له  هه موو 
بوون  و  له گه ڵی  میسر  تاڕاده یه ك  سۆڤیه ت  و  یه كێتی  ڕێكه وتنێكدا،  و  دانوستاندن  

ئێرانیش له  دژی بووه .
پێداویستیيه كانه وه ،  كه می  و  دارایی   ڕووی  له   شۆڕش  هه ژاری  له به ر   .7
وه رگرتووه ،  واڵتێكی  هه موو  هاوكاری  یارمه تيی  و  ئه یلول  سه ركردایه تی شۆڕشی 
بۆته   زۆرجار  ئه مه ش  واڵتانه ،  ئه و  سیاسی  ئاڕاسته ی  و  ئایدۆلۆژیا   گوێدانه   به بێ  

مایه ی الوازی شۆڕش  و كه وتۆته  ژێر كاریگه ريی  و فشاری ئه و واڵتانه وه .
له   داوه   مه عنه وی شۆڕشیان  مادديی  و  یارمه تی  واڵتانه ی  ئه و  سیاسه تی   .8
وێنه ی ئێران  و میسر  و یه كێتی سۆڤیه ت  و ئه مریكا  و ئیسرائیل، سیاسه تێكی تاكتیكی 
بووه ، نه ك ستراتیژی، مه به ستیان پاراستنی به رژه وه ندییه كانی خۆیان بووه  له  عێراق  

و ناوچه كه دا.
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ی زه رده شت 
ئایین

له  دیدگای ئێمه وه 

نوسینی: موسته فا حوسه ینی ته باته بایی

وه رگێڕانی: جوتیار قاره مان
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به   خۆ  و  له  نوسه ران  كۆمه ڵێك  ماوه یه كه  
له  ئیسالم  توانج  و  ڕه خنه   زه رده شتیزانه كان، 
ده گرن. به م دواییانه ش ئه م وتووێژ و جواڵنه وانه  
داوا  ده مهه راشه ،  كۆمه ڵه   ئه م  زیادبوونه ،  له   ڕوو 
بهێنن  ئیسالم  له   واز  كه   ده كه ن  له  مسوڵمانان 
به   هاوڕێیانم  له   یه كێك  به زه رده شتی.  ببن  و 
داوای  زۆره وه ،  نیگه رانییه كی  و  گوڕيی  و  گه رم 
و  ئیسالم  بۆچوونی  كه   كرد  پێنوسه   خاوه ن  له م 
بۆچوونی لێكۆڵه ره وانی ئیسالمی، ده رباره ی ئایینی 
زه رده شتی ڕوون بكه مه وه  و به شێك له الڕێییه كانی 
له   هه ندێك  وه اڵمی  و  بده م  پێ  ئاماژه   ئایینه   ئه م 

گومانه كانی بانگه شه كارانی ئه م ئایینه  بده مه وه .  
له م ڕووه وه ، هه وڵمداوه  به  ڕه چاوكردنی ئه ده ب 
و ویژدانه وه ، چه ند وته یه ك به كورتی و به پوختی 
له باره ی ئه م بابه ته وه  بنوسم تا وه اڵمێكی گونجاو 
بده مه وه . ئومێده وارم كه  هه لێكی تریش بێته  پێشه وه  
و له م بواره دا به درێژی بدوێم و به  سودوه رگرتن 

له  یاداشته كانم بابه ته كه  ده وڵه مه ند بكه م..

ئیسالم و ئایینی مه جوس
به ڵگه كانی  له   بكه ین  چاوپۆشی  ئه گه ر  ئێمه ، 
هه رگیز  ئه وا  پێغه مبه ران،  ڕیوایه تی  و  قورئان 
ناتوانین په ی به  حه قیقه تی زه رده شت و ئایینه كه ی 
سه رده می  كه   ئه وه یه   شت  یه كه م  چونكه   ببه ين، 
سه رهه ڵدانی زه رده شت و چۆنیه تی مامه ڵه  كردن 
و سیفه ته كانی ڕۆشن نین. دووه م شت ئه وه یه  كه  
كتێبی )ئاڤێستا(كه ی كه  ده درێته  پاڵی، به ده ر نییه  له  
ده ستتێوه ردان و زیاده  و كه موكوڕی. له به رئه وه ، 
به باشی  ئایینه   ئه م  پێغمه مبه ری  نه  ده توانرێت 
ده توانرێت  په یامه كه یشی  و  كتێب  نه   و  بناسرێت 
سه رده می  ته نانه ت  ده ستبكه وێت.  به دروستی 
نازانرێت  و  نییه   زانراو  زه رده شت،  ده ركه وتنی 

له كام سه رده مدا ژیاوه ؟   
)ئیبراهیم پورداود( كه  زۆربه ی زه رده شتییه كان 
دواییانه ی  ئه م  )ئاڤێستاناسان(ی  به پێشڕه وی 

)گاتا()1(   له سه ر  كه   دیباچه یه دا  له و  داده نێن، 
)زه رده شت( سه رده می  له باره ی  نوسیویه تی، 

ڕیوایاته كان  ))له مباره یه وه   ده نووسێت:  ه وه  
ناتوانرێت  هه رگیز  كه   جیاوازن  ئه ندازه یه ك  به  
بكرێت(()2(.  نێوانیاندا  له   گونجان  و  ڕێككه وتن 
دروستی  و  ))به ته واوی  ده نووسێت:  دیسانه وه  
ژیانی  سه رده می  و  له دایكبوون  شوێنی  نازانین 
)زه رده شت( له  كوێ  و كه ی بووه ، بۆچی؟ بۆئه وه ی 
زۆر  سه رده مێكی  به   په یوه سته   )زه رده شت(،  كه  

كۆنه وه  كه  ده ستی مێژوو به  به رۆكی ناگات(()3(.
كه   واهاتووه   زه رده شتییه كاندا،  له  كتێبی 
كه   )ئاڤێستا(  كتێبی  مه قدۆنی(،  )ئه سكه نده ری 
و  سوتاندی  لێده كرا،  چاودێری  له  )حه سار(دا 
و  له  كۆشك  بوو  به شێك  قه اڵیه   ئه م  له ناویبرد. 
ناو  )كتێبخانه (ی  وه ك  و  )جه مشید(  سه ڵته نه تی 
له   هیربێد(  )تێنسه ر  كه   هه روه ك  وابوو.  كۆشك 
هه زار  له   بابه ك(ه كاندا  )ئه رده شیری  سه رده می 
پادشای  بۆ  ئێستادا  پێش  ساڵ  حه وسه د  و 
)ته به رستان( )جسنه ف شاه( نوسیبووی: ))ئه زانی 
له  كتێبی  گای  پێسته ی  هه زار   12 ئه سكه نده ر  كه  

پیرۆزی ئێمه ی له ناو گۆمێكدا سوتاند(()4(.  
پاشماوه   له   یه كێك  به   تێنسه ر  نامه كه ی     
داده نرێت  ساسانی  سه رده می  ئێرانی  كۆنه كانی 
بۆ  وه ریگێڕاوه   له )په هله وی(يه وه   مقفع(  )ابن  كه  
)تاريخ  له   اسفندیار(  )ابن  پاشانیش  )عه ره بی(. 
بۆ  وه ریگێڕاوه   له  )عه ره بی(يه وه   طبرستان(دا 

)فارسی(.
له  كتێبی  نامه یه ش،  ئه م  پاڵپشتیكردنی  بۆ 
نوسراوه :  كه   ده بینین  ))ارداویرافنامه ((شدا 
))ئه هریمه نی شه ڕانی، بۆئه وه ی خه ڵكی بێبڕواببن، 
تێكدان  به مه به ستی  و  هاندا  ڕۆمی  ئه سكه نده ری 
گه وره كانی  تا  ناردی  ئێران  واڵتی  كاولكردنی  و 
و  )ئاپێستاك=ئاوێستا(  ئایینه ی  ئه م  و  كوشت 
زێڕ  به ئاوی  و  )گا(  پێستی  له سه ر  كه   )زه ند()5( 
له  گه نجینه ی  و  ڕازێنرابوویه وه   و  نووسرابوو 
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حه ساردا پارێزرابوو، سوووتاند(()6(. 
جارێك  چه ند  ئاوێستا  له ناوچوونی،  دوای  له  
بووه ،  له به ریان  كه   كه سانه وه   ئه و  ده می  له  
كاتێك  هیچ  به اڵم  نوسراوه ته وه ،  و  كۆكراوه ته وه  
و  به ده ستبهێننه وه   به ته واوی  هه مووی  نه یانتوانی 
ئه وه ش كه  كۆكرایه وه ، له  گۆڕانكاری و ئاڵوگۆڕ و 

دژیه كی پارێزراو نه بوو.
ده نووسێت:  گاتا(دا  له  )دیباچه ی  پورداود     
له به رده ستدا  )زه رده شت(مان  وته كانی  ))ته واوی 
نییه ، ته نها به شێكی كه م له  وته كانیمان پێگه یشتووه ((
)7(. ده رباره ی تێكچوون و شێوێنراوی )ئاوێستا( 
به   ئێرانییه كان،  پیرۆزی  ))كتێبی  ده نووسێت: 
به سه ردا  درێژایی ڕۆژگاره كان، كاره ساتی زۆری 
هات. ئه گه ر وته یه ك نه شیاو هاته  پێشچاو، پێویسته  
كه  گله یی له  كێشمه كێشی ڕۆژگار بكرێت، نه ك له 

 بێژه ره كه ی(()8(!
له   یه كێكه   )دینكه رد-كه   ده نووسێت:  دیسانه وه  
كتێبه كانی ئایینی زه رده شتی()9(، به هیچ شێوه یه ك 
په یوه ندی به  كاروباری ئایینییه وه  نییه  و پابه ندیش 
به ڕاشكاوییه وه   پێویسته   به  ده مارگیرییه وه .  نییه  
له به رده ستماندایه ،  كه   ئه و)ئاوێستا(یه ی  بوترێت، 

ئه و كتێبه  پیرۆزه ی زوو نییه »!)10(.
زۆر ڕوون و ئاشكرایه ، ئایینێك كه  كتێبه كه ی 
شێوێنرابێت و مێژووی ژیانی پێغه مبه ره كه شی به  
نه زانرێت، ئه گه ر په سه ندیشی بكه ین كه   دروستی 
بووبێت  گونجاو  خۆیدا  له  سه رده می  ڕۆژگارێك 
سه رده می  ئه مڕۆ  ئه وا  لێكردن،  په یڕوی  بۆ 

به سه رچووه  و بۆ په یڕه وی لێكردن گونجاو نییه .

دادپه روه ریی ئیسالم:
به  مسوڵمان  ئێمه ی  ئه مانه ش،  سه ره ڕای 
پیرۆزی  ئایه تی  له  یه ك  گوێڕایه ڵی  و   په یڕه وی 
پێغه مبه ری  له   ڕیوایه تكراو  حه دیسێكی  و  قورئان 
به رز و به ڕێزه وه ، )زه رده شتیه كان( به  ئه هلی كیتاب 
هه رچه نده   ده گرین.  له  زه رده شت  ڕێز  و  ده زانین 

كه  )زه رده شتییه  ده مارگیره كان( قه دری ئیسالمیش 
نه زانن!

پیرۆزدا  قورئانی  له   بزانرێت،  كه   پێویسته  
)مه جوس(  به   )زه رده شت(  ئایینی  په یڕه وانی 
له  كه   وشه یه یه   ئه و  هه مان  ئه مه ش  ناویانبراوه . 
 )ئاوێستا(دا به  شێوه ی ))مه گ )Mages( (( هاتووه . 
هه روه ك له  یه سنای29دا)11(  به ندی 11، یه سنای 
46دا به ندی 14، یه سنای 51دا به ندی 11 و 16 و 
یه سنای 52دا به ندی 7 دا ده بینرێت. له  )ئاوێستا(دا 
واژه ی )موغو( كه  به رامبه ره  به  وشه ی )موغ یان 
مه جوس(، به كارهاتووه . ئه مه ش له وشه ی )مه گهه (

ی )سانسكریت(یه وه  نزیكه .
ده فه رموێت:  پیرۆز(  )قورئانی  بێت  هه رچۆنێك 
َصاَرى  َوالنَّ اِبِئَي  َوالصَّ َهاُدوا  َوالَِّذيَن  َآَمُنوا  الَِّذيَن  ]ِإنَّ 
َ َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  ُوَس َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا ِإنَّ اللَّ َواْلَ

َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد[ ]الحج: 17[. ِإنَّ اللَّ
   واته : ))ئه وكه سانه ی كه  باوه ڕیان به  ئایینی 
ئیسالم هێناوه ، ئه و كه سانه شی كه  بوونه  )یه هودی(، 
كه   كه سانه شی  ئه و  و  )مه جوسی(  و  )نه صرانی( 
به دڵنیاییه وه   بوون،  خودا  بۆ  هاوه ڵدانان  توشی 
خودا له  ڕۆژی ڕه ستاخێزدا له  نێوانیاندا دادوه ری 

ده كات، به ڕاستی خودا ئاگاداری هه موو شتێكه ((.
   له م ئایه ته  پیرۆزه دا وشه ی )مجوس(، به هۆی 
)یهود(،  سه ر  كراوه ته   )عطف(  )واو(ه وه   پیتی 
كیتابدا  ئه هلی  له ڕیزی  و  )نصاری(  و  )صابئین( 
به هۆی  )موشریكه كان(  له كاتێكدا  بووه ،  جێگیر 
كیتاب  ئه هلی  له   )الذين(ـه وه   الموصول(ی  )اسم 
نیشانه ی  له خۆیدا  خۆی  ئه مه ش  جیاكراونه ته وه . 
له گه ڵ  مه جوسه كانی  پیرۆز،  قورئانی  كه   ئه وه یه  
نییه ،  شه ریعه تیان  و  په ڕاو  كه   بتپه رستانه دا  ئه و 

یه كسان نه كردووه .
   له  كۆنترین پاشماوه كانی سوننه تی ئیسالمیدا، 
كتێبی  و  أنس(  بن  )مالك  )الموطأ(ی  كتێبی  وه ك: 
كه   هاتووه   یوسف(یشدا  أبو  )قاضى  )الخراج(ی 
)مه جوسییه كان( له گه ڵ  چۆن  كه   ئه وه ی  له باره ی 
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دا هه ڵسوكه وت بكه ن و به  چ شێوه یه ك مامه ڵه یان 
كرد.  )ص(  له پێغه مبه ر  پرسیاریان  بكه ن؟  له گه ڵدا 
َة َأْهِل اْلِكَتاِب «)12(.  وا ِبِهْم ُسنَّ ئه ویش فه رمووی: » سنُّ
هه ڵسوكه وتیان  كیتاب،  ئه هلی  هاوشێوه ی  به   واته  

له گه ڵدا بكه ن.
ئیسالم  هه ڵسوكه وتی  كه   ده زانن  لێكۆڵه ران 
ئاسمانییه كاندا  كتێبه   خاوه نی  كۆمه اڵنی  له گه ڵ 
له   په یڕه ویكردن  و  پارێزگاریكردن  له   كه   چۆنه  
)ئایه تی 8ی  كه    به وشێوه ی  ئازادن.  ئایینه كه یاندا 
سوره تی الممتحنه ( باسی ده كات، به و مه رجه ی كه  
به  كه   پێویسته   جا  نه جه نگن.  مسوڵماناندا  له گه ڵ 
هه ڵسوكه وتیان  ڕه فتارجوانییه وه   و   دادپه روه ری 
5ی  )ئایه تی  كه   به وشێوه ی  بكرێت.  له گه ڵدا 
كه   ده شتوانرێت  ده كات.  باسی  المائده (  سوره تی 
بانگهێشت بكرێن و  بۆ میوانداریكردن بۆ ماڵه وه ، 
ده توانی  و  میواندارییه كانیان  بۆ  بچیت  هه روەها 

ژنیان لێ بهێنیت و.....هتد.
له  سه رچاوه  شیعیه كانیشدا، وته یه كیان هێناوه  
له  زمانی پێغه مبه ری )ص(، كه  فه رموویه تی: ))إن 
المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم 
ثور(()13(.  جلد  ألف  عشر  اثني  في  بكتابهم  نبيهم 
واته  مه جوسه كان، پێغه مبه رێك و كتێبێكیان هه بوو 
كه  پێغه مبه ره كه یان كوژرا و كتێبه كه شیان سوتێنرا. 
هێنابوون،  بۆی  پێغه مبه ره كه یان  كه   كتێبه ی  ئه و 

له سه ر دوانزه  هه زار پێسته ی گا نوسرابوویه وه .
ڕیوایه ته   له گه ڵ  فه رمووده یه   ئه م  جا 
)كوشتنی  ده رباره ی  )زه رده شتییه كان(دا 
زه رده شت( و له گه ڵ نامه كه ی )تێنسه ر(دا له باره ی 
هاوشێوه یه   گاوه   پێستی  پارچه ی  هه زار  دووانزه  
پاشماوه  ئیسالمییانه ،  به م  به پشتبه ستن  ئێمه ش  و 
و  داده نێین  زه رده شت  بۆ  گه وره یی  و  ڕێز 
ده ژمێرین  كیتاب  له  ئه هلی  زه رده شتییه كانیش 
ئایینی  كاتیشدا،  له هه مان  لێده گرین.  ڕێزیان  و 
كتێب  چونكه   ده زانین،  به سه رچوو  به   زه رده شتی 

به سه المه تی  زه رده شت  ئاسمانییه كه ی  په یامه   و 
شێواندن  و  له  ده ستێوه ردان  و  نه ماوه ته وه  
نیشانه ی  خۆی  بۆ  خۆی  ئه مه ش  به دوورنه بووه ، 
سه رهه ڵدانی  و  ئایینه   ئه م  هه ڵوه شاندنه وه ی 

ئایینێكی نوێ و په رتووكێكی تازه یه .

   ئایینی هاوه ڵ بۆ خوادانان:
ئایینێكی  له  بنچینه دا  زه رده شتی،  ئایینی 
كه   ئاوێستایه ی  ئه و  به اڵم  بووه ،  یه كتاپه رستی 
ئێستا له  به رده ستدایه ، ئایینێكی بتپه رستی و هاوه ڵ 
بۆ خوادانانه . )ڤه ندیداد(، ئافرێندراوه كانی له  نێوان 
و  كردووه   دابه ش  )ئه هریمه ن(دا  و  )ئاهورامه زدا( 
هه ر به شێك ده داته  پاڵ یه كێك له و دووانه ! بۆ نمونه  
تیایدا هاتووه : ))من ئاهورامه زدا، دووه مین واڵت كه  
به  پاكی دروستم كرد، ده شتێكه  كه  گه النی )سوغد( 
و  مه رگاويی  ئه هریمه نی  به اڵم  نیشته جێن،  تیایدا 
خراپه كار، له  دژیدا ئافاتی كولله ی دروست كرد((
من  كه   واڵت  ))چواره مین  نووسراوه :  یان   .)14(
)ئاهورامه زدا( دروستم كرد، )به لخ(ی سه رنجڕكێش 
و به  گوڵ ڕازێنراوه یه . كه چی ئه هریمه نی مه رگاوی، 

له  دژیدا مێرووله ی دروستكرد(()15(.
هه ر به م جۆره ، )ڤه ندیداد( كێبڕكێی )ئاهورامه زدا( 
و )ئه هریمه ن( له  ناوچه  جیاوازه كانی سه ر زوه یدا 
نیشان ده دات و، خوداوه ندی دروستكه ری بوون له 
 به رامبه ر )ئه هریمه ن(دا، به بێتوانایی تاوانبار ده كات.
ئه گه ر له  )ڤه ندیداد(دا )هاوه ڵێتی له  دروستكردندا( 
شانازیی  جێی  كه   له )گاتا(دا  ئه وا  پێدراوه ،  گرنگی 
به  )هاوبه شدانان  فه رمانكراوه   )زه رده شتییه كان(ه ، 
)ئاهورامه زدا(دا  له گه ڵ  و  په رستش(دا!  له  
چه ند  له م  هه روه ك  ده په رسترێن!  فریشته كانیش 

بڕگانه ی خواره وه دا ئاماژه ی پێ ده ده ین:
كه   ئه وه ی  )ئیشا(،  ئه ی  و  )ڤه هومه ن(  ))ئه ی 
كه   نوێژه ی  ئه و  ئه نجامده درێت،  منه وه   له الیه ن 
ئێوه   وه ك  كه سانێكی  و  ئێوه   بۆ  منه وه   له الیه ن 



143 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )15(
شوباتى 2018

سوپاسگوزاریتان  بۆ  كه   وتانه ی  ئه و  و  ده كرێت 
بزانن....((.  دروست  و  ڕاست  به   ئه وانه   ده یڵێم، 

)گاتها، ترجمه : پورداود، صفحه :45(.
))ئه ی به  تواناتر له  هه مووان! ئه ی )ئاهورامه زدا(! 
ئه ی )ئارامتی(! ئه ی )ئیشا(! ئه ی )ڤه هومه ن(! ئه ی 
به خششه كانی  كه   كه سانه ی  ئه و  ئه ی  )خشترا(! 
و  لێبگرن  گوێم  ئێوه دایه !  ده ستانی  له   فیرده وس 
له و ڕۆژه دا كه  حساب و پاداشت  و سزای هه ر 
تاكێك ده ستپێده كات، به زه ییتان پێمدا بێته وه ( )گاتا، 

ص:47(.
ڕاستییت،  توانایی  تۆ  ڕاستیت،  سوڵتانی  ))تۆ 
له   تكام  )ئاشا(!  ئه ی  )هومه ن(!  ئه ی  )مه زدا(!  ئه ی 
ئێوه  ئه وه یه  كه  یارمه تی لێقه وماوان و بێچاره كان 

بده ن((. )گاتا، ص:53(.
)ئیشا(!  ئه ی  )ڤه هومه ن(!  ئه ی  )مه زدا(!  ))ئه ی 
ده سته ڕاستی  و  سه ڵته نه ت  ده سته ڕاستی  ئێوه  
لێتان ئه وه یه  كه  ده ستگیرۆیی  توانایین، داواكاریم 

ده ستكورت و بێچاره كان بكه ن((. )گاتها، ص:53(.
وێنه ی  بێ  و  نایاب  یه كتاپه رستییه كی  ئیسالم، 
بۆ هه مووان هێناوه  و دووانه یی و فریشته په رستی، 

سه ركۆنه  ده كات.
ِخُذوا  ُ َل َتتَّ )قورئانی پیرۆز( ده فه رمووێت:]َوَقاَل اللَّ
)النحل:  َفاْرَهُبوِن[  اَي  َفِإيَّ َواِحٌد  ِإَلٌه  ُهَو  ا  َ ِإنَّ اْثَنْيِ  ِإَلَْيِ 
51(. واته : ))دوو په رستراو بۆ خۆتان دامه نێن. ئه و، 

خودایه كی یه كتایه  نه زیاتر((.
ده فه رمووێت:  پیرۆز(  )قورئانی  هه روەها 
َأْرَباًبا  َي  ِبيِّ َوالنَّ اْلََلِئَكَة  ِخُذوا  َتتَّ َأْن  َيْأُمَرُكْم  ]َوَل 
)ا ل  ُمْسِلُموَن[  َأْنُتْم  ِإْذ  َبْعَد  ِباْلُكْفِر  َأَيْأُمُرُكْم 
كه   پێنه كات  ))فه رمانتان  واته :   .)80 عمران: 
فریشته كان و پێغه مه ران به  په روه ردگارانی 
خۆتان دابنێن. ئایا له  پاش مسوڵمان بوون، 
فه رمانتان به  كوفر پێده كات؟!(( هه ر به ڕاستی، 
ئایا ڕه وایه  كه  مسوڵمانان یه كتاپه رستی پاك 
له   به جێبهێڵن و ڕوو  )قورئانی(،  و پوخته ی 

و  به دیهێنان  له   )ئاوێستا(یی  هاوبه شدانانی 
په رستشدا بكه ن؟!

مالكم كیف تحكمون، واته : ))ئه رێ ئه وه  چیتان 
لێ قه وماوه ؟ چۆن چۆنی دادوه ری ده كه ن؟!((.

له   گله یی  زه رده شت  كه   ده بینرێت  له  )گاتا(دا 
ئاهورامه زدا ده كات كه  بۆچی ڕه شه  واڵخ و زه وی 

و زاری زیاتری پێنه داوه !
من  )مه زدا(!  ئه ی  ده یخوێنینه وه :  كه   هه روه ك 
و  بكه ین  زیاتر  كاری  ناتوانین  بۆچی  كه   ده زانم 
و  مه ڕ  ئه و  كه   له به رئه وه یه   ببه ین،  به ره وپێشی 
)گاتا،  كه من....(  پێتداوم،  كه   كاركه رانه ی  و  مااڵت 

ترجمه  پورداود، ص:87(.
ئیسالم،  بڵنده كانی  و  به رز  پاڕانه وه   ئێمه   ئایا 
مااڵت،  و  مه ڕ  كه می  له به ر  و  كه ناره وه   بخه ینه  
مانای  ئه مه یه   ئایا  بكه ین؟!  پاك  له  خودای  گله یی 

یه كتاپه رستیی )ئاوێستایی(؟!
له  )گاتا(دا ئاهورامه زدا ڕاوێژ به  فریشته كانی 
ده كات! ئایا ئه و كه سه ی كه  زانیاری بێسنووری 
هه یه ، ڕاوێژ به  دروستكراوه كانی خۆی ده كات؟! 
باوكی  تۆ  مه زدا!  ))ئه ی  هاتووه :  )گاتا(دا  له  
كه   كه سه ی  ئه و  ئه ی  دانایه یت.  ئه م  پیرۆزی 
له  و  دروستكرد  شادومانیبه خشت  جیهانی 
ڕێگه ی  له   و  پاك  )هومه ن(ی  به   ڕاوێژ   پاش 
)ئارامتی(يه وه ، چاكه  و ئاشتیت پێبه خشی( )گاتا، 

ترجه :پورداود،ال:101(.
ڕووبه ڕووی  )ئاهورا(،  تواناكانی  )گاتا(دا  له  
گومان و ڕه تدانه وه  ده بێته وه . ئه وه تا زه رده شت 
له )مه زدا( ده پرسێت: ئه ی )ئاهورا(! لێت ده پرسم، 
هه ر به ڕاستی من ئاگادار بكه ره وه  له وه ی كه  ئایا 
تۆ، توان ای ئه وه ت هه یه  كه  ئه و دوژمنه ، به هۆی 
یارمه تی ڕاستییه وه  له  من دووربخه یته وه ؟ )گاتا، 
ترجمه : پورداود، ال: 77(. ئایا ئه م جۆره  به نده  
)قورئانی  كه   خودایه ی  ئه و  له گه ڵ  خودایه ،  و 

پیرۆز( باسی ده كات، یه كسانن؟! 
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ئه حكام و ڕێ و ڕه سمی خورافی:

و  ئه حكام  یان  شه ریعه ت  به بێ  ئایینێك  هیچ 
بمانه وێت  ئه گه ر  ئێمه   نه هاتووه .  ئایینی  یاسای 
ببین،  )زه رده شت(  ئایینی  بڕیاره كانی  ئاگاداری 
ناتوانین ته نها به  خوێندنه وه ی )گاتا( وازبهێنین كه  
تیایدا بڕێك پاڕانه وه  و سرووت و پرسیار هاتووه ، 
پێویسته  كه  بگه ڕێینه وه  بۆ به شه كانی تری  به ڵكو 
بیانخوێنینه وه  و  )ڤه ندیداد( و  )ئاوێستا(، هه روه ك 

سه رنجیان بده ین! 
و  سه رسووڕهێنه ر  ئه حكامی  )ڤه ندیداد(دا،  له  
نامۆ هه یه  كه  به  هیچ شێوه یه ك له الیه ن ڕۆشنبیرانی 
)زه رده شتی(یه وه  جێگه ی په سه ندكردن نییه ، به اڵم 
شه ریعه ت  و  یاسا  به بێ  ئایین  خۆ  چییه ؟  چاره  
نایه ت، له به رئه وه  ناچارین كه  سه رده می ئه م ئایینه  
به  )به  كۆتا گه یشتوو( بزانین! لێره دا به هێنانه وه ی 
و  ئه یبڕێنینه وه   ئه حكامانه ،  له و  نمونه یه ك  چه ند 
به ویژدانه كان  زه رده شتییه   به   كردنیش  دادوه ری 

ده سپێرین.
مردوو(ی  منداڵی  )ژنێك  ئه گه ر  له )ڤه ندیداد(دا، 
))ئه ی  دراوه :  له باره یه وه   بڕیار  به مشێوه یه   ببێت، 
به دیهێنه ری جیهانی به رجه سته  و ئه ی پیرۆز! بڵێ 
بزانم، یه كه مین خواردن و خۆراكی ئه م ژنه  ئه بێت 
چی بێت؟ )ئاهورامه زدا( وه اڵمیدایه وه  و وتی: ئه م 
ژنه  پێویسته  بڕێك خاكی تێكه ڵ به  شیاكه ی مانگا، 
به  ئه ندازه ی سێ تیكه  یان شه ش تیكه  یا نۆ تیكه ، 

بخوات(()16(. 
كه   كه سێك  سه ره نجامی  )ڤه ندیداد(دا،  له  
شتێك له سه ر جه سته یه كی مردوو كه  به ئه ندازه ی 
ده زوویه كیش بێت، ببات یان شتێكی كه م نرخ ببات، 
مه زداپه رستێك،  ))ئه گه ر  دیاریكراوه :  جۆره   به م 
كه م  شتێكی  مردوو،  جه سته یه كی  ڕووی  له سه ر 
نرخ ببات، هه رچه نده  هێنده ی ئه وه بێت كه  له  ته شی 
ده مێنێت،  به جێ  گه نج  كچێكی  ڕێسی  ده زووی  و 
به ئاییندار و  ده بێت،  زیندوو  ئه و كه سه  هه تا  ئه وا 
له  به هه شتدا  مه رگیش  له  پاش  و  دانانرێت  پاك 

جێگای نییه (()17(.
   له  )ڤه ندیداد(دا، سه باره ت به و ژنانه ی كه  له  
سوڕی مانگانه دان، به م جۆره  هاتووه : ))ئه م ژنه ، 
گه ر هه ركاتێك له  دوای نۆ شه وه وه ، هه م دیسان 
كه   ده رده كه وێت  وا  ئه وه   حه یزدابێت،  له  خوێنی 
دێوه كان له  كاتی ئاهه نگ و خۆشیییه كانی خۆیاند،ا 
باراندووه .  ژنه دا  ئه م  به سه ر  به اڵیان  و  ده رد 
ڕێگه یه ك  مه زداپه رستان،  پێویسته   له مكاته دا، 
هه ڵبژێرن كه  دار و دره ختی تێدانه بێت و سێ چاڵ 
چاڵی  دوو  له   ژنه كه   و  هه ڵبكه نن  زه وییه كه دا  له  
یه كه مدا به  شیاكه ی مانگا بشۆرن و له  چاڵی سێ 

یه مدا به  ئاو بیشۆرن(()18(.
به   نییه   تایبه ت  هه ر  ئه م شۆردنه   هه ڵبه ته ،     
خۆ  به ڵكو  بێت،  مانگانه دا  له  سوڕی  كه   ژنێكه وه  
له  ئایینی  مانگا!  میزی  و  پیسایی  به   پاككردنه وه  
كه   دیاریشه   و  به ناوبانگه)19(    )زه رده شت(دا 
)أبی  به   زه رده شتییه كان  یاسایه ی  ئه م  هه واڵی 

العالء معری( شاعیر گه یشتووه  كه  وتوویه تی:

در شطفتم از خسرو و ثيروانش
كة ضهرةها را با شاش طاو مي شويند!

واته : سه رسووڕماوم له  خه سره و و په یڕه وانی
چلۆن ڕوخسار به  ته پاڵه ی مانگا ده شۆن!

هه یه ،  نامۆی  حوكمی  ببینێت  حه یز  كه   ژنێك 
))ئه ی  ده بینرێت:  له  )ڤه ندیداد(دا  كه   حوكمانه   له و 
به دیهێنه ری جیهانی به رجه سته  و ئه ی پیرۆز! پێم 
بۆ  خۆراك  و  خواردن  كه   پیاوێك  بزانم،  با  بڵێ 
ئه بێت  دەهێنێت،  حه یزدایه   له   كه   ژنه ،-ژنێك  ئه م 

چه ندێك لێیه وه  دوور بووه ستێت؟
ئه و  گوتی:  و  وه اڵمیدایه وه   )ئاهورامه زدا( 
پیاوه ی كه  خواردن و خۆراك بۆ ئه م ژنه -ژنێك كه  
لێیه وه   هه نگاو  ده بێت سێ  حه یزدایه -دەهێنێت،  له  

به دوور بێت.
ئه ی له  چ جۆره  قاپێكدا ئه بێت نانی بۆ ببرێت و 
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له  چ جۆره  په رداخێكدا ده بێت ئاوجۆی بۆ ببرێت؟
جۆره   هه ر  یان  قوڕقوشم  یان  ئاسن  قاپی  له  

كانزایه كی تر كه  به كاردەهێنرێت؟
ئه ی بڕی چه ندێك نان و ئاوجۆی بۆ ببرێت؟

ئاهورامه زدا وه اڵمیدایه وه  و گوتی: دوو پارچه  
نانی وشك و بڕێكی كه م ئاوجۆی بدرێتێ و له وانه یه  
له  خۆراك كه میدا الواز و بێهێز ببێت. هه ركاتێكیش 
كه  ده ست به  منداڵێكه وه  بدات، ئه وا ده بێت هه ردوو 
ده ستی منداڵه كه  بشۆردرێت و پاشانیش جه سته ی 

منداڵكه ش بشۆردرێت(()20(. 
مه حره مدا  له گه ڵ  هاوسه رگیری 
ئایینی  له   و...هتد(،  خوشك  )هاوشێوه ی 
)زه رده شتی(دا به  كارێكی باش و په سه ندكراو 
گرنگییه كی  )زه رده شتییه كان(  و  داده نرێت 
له كاهینێكی  له  پرسیارێكدا كه   پێداوه !  زۆریان 
كراوه ،  زه رده شتی(  )په رستگای  گه وره ی 
هاوسه رگیری  ))ئه گه ر  لێكردووه :  پرسیاریان 
كه   بێت  خوشكدا  یان  دایك  مه حره م،  له گه ڵ 
ئه م  ئایا  لێیان،  بوون  منداڵ  به   نه بێت  نیاز 
و  داده نرێت  ته واو  شتێكی  به   هاوسه رگیرییه  
هاوسه رگیرییه   جۆره   ئه م  بنچینه یی  حوكمی 
چییه ؟ ئایا پاداشتی هاوسه رگیری له گه ڵ هه ر 
جۆرێك له  مه حره مه كاندا وه ك یه ك یه كسانه  

یان هه ندێكیان سود و چاكه ی زیاتره ؟
بوو:  جۆره   به م  زه رده شتی  كاهینی  وه اڵمی 
هاوسه رگیری له گه ڵ مه حره مدا، به تایبه تی هه ریه كه  
له م سیانه  )دایك، خوشك و كچ(، به چاوپۆشین له 
ڕێكوپێك  و  كامڵ  هاوسه رگیرییه كی  به    ته مه ن، 
په یدا  منداڵیش  ئه گه ر  ڕووه وه ،  له م  و  داده نرێت 
ئه م  چاكه ی  و  پاداشت  و  له  نرخ  ئه وا  نه بێت، 

هاوسه رگیرییه  كه م ناكاته وه (()21(.
له  ئه حكام  ئه مانه  چه ند نمونه یه كی كه م بوون 
ده توانیت  تۆش  زه رده شتی،  ئایینی  شه ریعه تی  و 
لێكۆڵینه وه ی زیاتر بكه یت و شتی زۆر له م بابه ته  

بخوێنیته وه  و ببینی!

گومانه كانی بانگه شه كارانی زه رده شتی:
جارێك ده ڵێن كه  قورئان به  زمانی عه ره بی و 
بۆ عه ره به كان هاتووه ، نه ك بۆ فارسی زمانه كان 

كه  زمانی قورئان نازانن!
فارسیزمانانی  سه ره تا:  كه   ئه مه یه   وه اڵم 
ئه مڕۆش، زمانی )ئاوێستایی( نازانن كه  له  زمانی 
)سانسكریتی(یه وه  نزیكه . به م فارسییه ی ئێسته ش 
ئاسمان  تا  له  زه وی  ده كه ین،  پێ  قسه ی  ئێمه   كه  
ئێوه ش  ده بێت  له به رئه مه ،  كه واته   هه یه .  جیاوازی 
)زه رده شتی(  به   بوون  بۆ  ئه مڕۆ  زمانانی  فارسی 
و كتێبی )ئاوێستا( بانگ نه كه ن و واز له  بانگه واز 

بهێنن!
زمانی  به   كه   هه رچه نده   قورئان  دووه م: 
عه ره بی دابه زیوه ، به اڵم گوتاره كه ی به م جۆره یه : 
]یاایهاالناس[  و  ادم[  ]یابنی  و  ]یاایهاالنسان..[ 
نه یفه رمووه  ))یا أیها العرب((! به ڵكو ئاماژه  ده دات 
كه   به وجۆره ی  هه ر  هاتووه ،  جیهانیان  بۆ  كه  
 .)27 )التكویر:  هوالذكرللعاملین[  ]ان  ده فه رمووێت: 
واته : ))ئه م قورئانه   جگه  له  په ند بۆ جیهانیان هیچ 

شتێكی تر نییه ((.
]َوَما  فه رموویه تی:  )پێغه مبه رص(  ده رباره ی 
واته :   .)107 )االنبیا ء:   ] ِلْلَعاَلَِي  ًة  َرْحَ ِإلَّ  َأْرَسْلَناَك 
))تۆمان بۆ هیچ شتێكی تر نه ناردووه ، ته نها ئه وه  

نه بێت كه  بۆ جیهانیان سۆز بیت((.
اُس  النَّ َها  َأيُّ َيا  ]ُقْل  ده فه رمووێت:  دیسانه وه  
واته :   .)158 )االعراف:  يًعا[  َجِ ِإَلْيُكْم   ِ اللَّ َرُسوُل  ِإنِّي 
))بڵێ: ئه ی خه ڵكینه  من نێردراوی خودام بۆ هه ر 

هه مووتان((.
له  نێوان هاوه اڵنی )پێغه مبه ر ص(دا،  كه سانی 
وه ك:  هه بوون،  حه به شی  و  فارسی  ڕۆمی، 
و  فارسی  سه لمان)روزبه (ی  ڕۆمی،  صوهه یب 
بیاللی حه به شی و )پێغه مبه ر ص( پێی نه فه رموون 
كه  من بۆ ئێوه  په یامم نەهێناوه  و واز له  مسوڵمانێتی 
باپیرتان،  و  باب  ئایینی  بگه ڕێنه وه  سه ر  و  بهێنن! 
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)خه سره و  ئێران  پاشای  بۆ  به پێچه وانه وه   به ڵكو 
بۆ  و  )نه جاشی(  حه به شه   پادشای  بۆ  په روێز(، 
نامه ی  )هیراكیلیوس-هیره قل(،  ڕۆم  ئیمپڕاتۆری 
بانگكرد. هه ر  ئایینی ئیسالم  نارد و ئه وانیشی بۆ 
به و جۆره ی كه  له  مێژووی باوه ڕپێكراودا هاتووه  
و ده قی نامه كانی پێغه مبه ری نازدار)ص(یان وه ك 

خۆی گواستووه ته وه .
زمانێك  هه ر  به   ڕاستی  ئه گه ر  سێیه م: 
ده ربكه وێت، ئه وا پێویسته  وه ربگیرێت و قبوڵبكرێت. 
ئیتر بۆ عه ره ب و فارس و ئینگلیز و ڕووس و.....
سه رده مه دا،  له م  نییه .  جیاوازییه كی  هیچ  هتد 
دانایان و زانایانی ڕۆژئاوا، بابه ته كانیان له  بواری 
زانسته كان(دا  و  فه لسه فه   مێژوو،   )پزیشكی، 
ئه مه   ئایا  ده نووسن.  ئینگلیزی  زمانی  به   به گشتی 
بكه ین  ئه وه   بانگه شه ی  ئێمه   بۆئه وه ی كه   به ڵگه یه  
كه  ئێمه  بیروبۆچوونه  زانستییه كانی ئه وان قه بوڵ 
كه   له به رئه وه ی  هه ر  نه گرین،  وه ریان  و  نه كه ین 
به زمانی ئینگلیزی نووسراوه  و زمانی دایكیی ئێمه  

فارسییه ؟! 
زۆری  به   ئیسالم  ده ڵێن:  هه ندێكجار  یان 
یه كه م:  كه   ئه وه یه   وه اڵم  سه پێنراوه !،  شمشێر 
ئێوه ، زه رده شتین نه ك مسوڵمان! و خه ڵكی تریش 
هاوشێوه ی ئێوه ، ده یانتوانی ئایینی باب و باپیرانیان 

بپارێزن و نه بنه  مسوڵمان.
له گه ڵ  كه   فه رمووی  ص(  )پێغمه به ر  دووه م: 
ئێوه دا به  هاوشێوه ی )ئه هلی كیتاب( مامه ڵه  بكرێت 
هه ر  و  ئازادن  ئایینه كه یاندا  له   كیتابیش  ئه هلی  و 
ئێستا،  تا  ئیسالمه وه   سه ره تای  سه رده می  له  
)یه هودی و نه صرانی( له  نێوان مسوڵماناندا ژیان 
هه یه .  )كڵێسا(یان  و  )كه نیسه (  و  به سه رده به ن 
و  ئازادن  و  بوون  ئازاد  ئێوه ش  هه مان شێوه   به  
خه ریكن  و  هه یه   و  هه بووه   ئاگرتان  په رستگای 

مه ڕاسیمه  ئایینییه كاتنان به ڕێوه ده به ن.
سوپای  له گه ڵ  ئێران،  هاتنه   كه   مسوڵمانان 

)یه زدگه رد(دا جه نگان، نه ك له گه ڵ خه ڵكی ئێران و 
ئایینی )زه رده شت(دا. سوپای ساسانی سه رده می 
مسوڵماناندا  له  دژایه تی  په روێز،  خوسره و 
عه ره به   خێڵه   و  هۆز  و  نه ده كرد  ده ستكورتی 
له  دژی مسوڵمانان هانده دا و بۆ  ئاژاوه گێڕه كانی 
ناوه ندی ساسانی  حكومه تی  له   كردن  پارێزگاری 
كه   بوو  هۆكاره ش  ئه م  هه ر  دەهێنان.  به كاری 
و  وه ستانه وه   ڕووبه ڕوویان  مسوڵمانان  وایكرد 
جه نگ به ره و ناو ئێران سه ری كێشا)22(. ئه گه رنا، 
يِن[  الدِّ ِف  ِإْكَراَه  ]َل  جۆره یه :  به م  قورئان  وتاری 
)البقره : 256(، واته : ))به  هیچ شێوه یه ك، زۆركردن 

له  ئاییندا نییه ((.
به سه ر  ئایین  زۆر  به   مسوڵمان،  ئێمه ی  جا 
كه سدا ناده ینظ، چ مه سیحی بن یان زه رده شتی یان 
جگه  له  ئه وانیش. یاخود ده ڵێن: سه لمانی فارسی، 

ئیسالمی داهێناوه  و فێری )محه ممه د(ی كردووه !
   وه اڵم ئه مه یه  كه : سه لمان به پێی گوزارشتی 
گه یشتووه ،  به  پێغه مبه ر)ص(  له  مه دینه   مێژوو، 
نه ك له  مه ككه ! و له وكاته شدا سیانزه  ساڵ به سه ر 
)هه شتا  و  تێپه ڕیبوو  ئیسالمه تیدا  بانگه وازی 
له م  بوو،  دابه زی  پیرۆز(  قورئانی  سوره تی 
ماوه یه شدا هیچ ده نگ و باسێك له  )سه لمان( نه بوو. 
به ده ستی  به نده ،  كرابوویه   ئه و  كه   ئه وه ی  پاش 
مسوڵمانان ئازاد بوو و به  شه ره فی مسوڵمانبوون 
نه ك شوێنكه وتووی  بوو  و شوێنكه وته   بوو  شاد 

هه بێت.
ده ستیان  كه   سه رده مه ی  ئه و  مسوڵمانانی 
گه یشت به  ئێران، )سه لمان(یان كرد به  فه رمانڕه وای 
)تیسفۆن(، نه ك كه سێكی عه ره ب!  )سه لمان(یش به  
كرد  فارسانه ی  ئه و  حوكمی  زوهده وه   ئه وپه ڕی 
ئه و  له پێناو  المال(دا،  له )بیت  كرێیه كیشی  هیچ  و 
كاره یدا وه رنه گرت، به ڵكو له  ده ستڕه نگينی خۆی، 
سوودی وه رده گرت كه  )ڕاخه رچنین( بوو. ئه وه ی 
باوه ڕ و خۆپارێزه ، نه ك  به   نیشاندا كه  مسوڵمان 
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ساخته چی و گه نده ڵ و ئایینفرۆش!
یان ده ڵێن: ئایینی زه رده شت له  هه موو ئایینه كانی تر له پێشتر 
و باشتره ، چونكه  پشت ده به ستێت به  ))بیر و بۆچوونی جوان، 

گوفتاری جوان و كرداری جوان((.
كه   ئه وه یه   داواكارییان  ئایینه كان  هه موو  كه   ئه مه یه   وه اڵم 
به اڵم  بن،  جوان  و  په سه ند  كردار  و  وته   بیروبۆچوون،  ده بێت 
جیاوازییه كه  ئه وه یه  كه  ئایا بیروبۆچوون، گوفتار، كرداری جوان 
و پاك كامه یه ؟ ئایا ئێوه  واگومان ده به ن كه  بیروبۆچوونی هاوه ڵ 
بۆ خوادانان و په رستنی فریشته كان و شۆردن به پیسایی مانگا 
و هاوسه رگیری له گه ڵ مه حره مه كاندا، له  بیروبۆچوون و كرداره  

پاك و جوانه كانن؟!
یان هه ندێكجار ده ڵێن: ئیسالم له گه ڵ دوژمنه كانیدا به ربه ره كانێ 
ده كات، به اڵم ئایینی زه رده شت، ئایینی ئاشتی، ئارامی و نه رم و 

نیانییه !
كه م  زۆر  ته نانه ت  ئێوه   داخه وه ،  به   زۆر  كه :  ئه مه یه   وه اڵم 
)گاتا(دا  له   چونكه   شاره زان،  خۆیشتان  ئایینه كه ی  له   كورت  و 
داده نرێت،  )ئاوێستا(  به شی  باوه ڕپێكراوترین  و  كۆنترین  به   كه  
نووسراوه : ))هۆكاری گه نده ڵی و خراپه كاری، ئه و كه سانه ن كه  
ئایینی  تێكده رانه ی  ئه م  درۆینه)23( ،  ئایینی  كردووه ته   ڕوویان 
جه سته ی  جا  پیشانبده ن.  ڕێز  بێ  ئایینداران  ده یانه وێت  پیرۆز، 
ئه وانه  به  تاوان ئالوده  بووه . ئه وه  له كوێیه  پارێزه ری ئایینی ئه و 
سه روه ر و دادگه ره ؟ تا ئه وانه  له  ژیان و ئازادی بێبه ش بكات(( 

)گاتا، ترجمه  ابراهیم پورداود،ص: 147(.
گومانی تریشیان باس كردووه ، به اڵم ئێمه  به  ڕه چاوكردن له  
كورتی بابه ته كه  به م ئه ندازه یه  ده ست هه ڵده گرین و هه مووان بۆ 
له  خودا ترسان و ترس له  لێپرسینه وه ی ڕۆژی دوایی بانگهێشت 

ده كه ین.
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1 گاتا: به  كۆنترین به شی ئاڤێستا داده نرێت.
2 طاتها: ترجمة ثور داود، صفحة28 از ديباضة.
3 طاتها: ترجمة ثور داود، صفحة21 از ديباضة.

4  نامة تنسر با تصحيح مجتبا مينوي، صفحة 11.
5 زه ند: ڕاڤه ی )ئاوێستا(یه .

6 كتيبي )اردواير افنامة( ترجمة رشيد باسمي، ص1.
7 طاتها،  ترجمة ثور داود، صفحة36.
8 طاتها، ترجمة ثور داود، صفحة15.

9 دینكه رد: كتێبێكه  له  باره ی ئاداب و ڕسوماتی ئایینی زه رده شتییه وه ، كه  له الیه ن دوو 
كاهینی مه جوسی ناسراوه وه  له  سه رده می )مأمون-خه لیفه ی عه باسی(دا كۆكراوه ته وه .

10  طاتها، ترجمة ثور داود، صفحة51.
  11 یه سنا به شێكه  له  ئاوێستا.

 12 ئه توانی سه یری )الموطأ(ى )امام مالك( به شی 1،ال27،  و كتێبی )الخراج(ي )قاضى 
أبو يوسف – له  سه رده می هارونه  ڕه شید دا قازی بووه (، ل140 بكه یت.

13  ئه توانی سه یری كتێبی )وسائل الشيعة(ى )حر عاملي(، ب11، ل96، بكه یت.
14 ونديداد اوستا، ترجمة دكتر موسى جوان، صفحة 59 يان )ونديداد، ترجمة هاشم 

رضي، ج1، ص 194 (.
15 وندياد اوستا، ترجمة دكتر موسى جوان، صفحة61، يان )ونديداد، ترجمة هاشم 

رضي، ج1، ص 194 (.
16 ونديداد، ترجمة دكتر موسى جوان، ص 128. هه روەها بۆ زانیاری زیاتر ئه توانی 
سه یری : به رگی دووه می )وندیداد(، به  لێكۆلێنه وه ی به ڕێز )هاشم رضي(، ص652 بكه یت.

17 ونديداد، ترجمة دكتر موسى جوان، ص 140.
18 ونديدات، ترجمة دكتر موسي جوان، ص 240.

  19 كاركردن به م حوكمه  له  )ڤه ندیداد(دا، ج3، ص725 به  لێكۆڵینه وه ی )هاشم رضي( 
ئه توانن ببینن.

20 وندیدات، ترجمه  دكتر موسی جوان، ص239.
خاتوو  كه     182 و  ال:181  بكه ن،  هیشتان(  َاَش  )ِامیِد  كتێبی  سه یری  ئه توانن   21   
)دكتر نزهت صفای اصفهانی( له  مه تنی )په هله وی(یه وه  وه ریگێڕاوه  بۆ )فارسی(.  هه روەها 

سه یری به رگی 2ی )وندیداد( به  لێكۆڵینه وه ی )هاشم رچی( بكه ن، ال:925. 
دژه ئایینیی  نافرجام-  )دین ستیزی  كتێبی  له   ئه توانن سود  بابه ت  درێژه ی  بۆ   22   

نه زۆك-(ی ئه م به نده یه  )مه به ستی خۆیه تی – وه رگێڕ-(  ببینن، ال24 به  دواوه .
  23 مه به ست له  ئایینی تری جگه  له  ئایینی زه رده شتییه .

سه رچاوه  و په راوێزه كان
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محەمەد عەبدوڵاڵ دەراز 

فەیلەسوفى قورئان

نووسینی: محمد المختار الشنقیطي

وه رگێڕانی: نزار لەتیف ئەحمەد

تازەترین باڵوکراوەى زنجیرە کتێبى خاڵ
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لە باڵوکراوە نوێیەکانى 

سەنتەرى زەهاوى بۆ لێکۆڵینەوەى فیکریی

7ێێێێێێێێێێ ێێێ

7ێێێێێێێێێێ ێێێ

7ێێێێێێێێێێ ێێێ

7ێێێێێێێێێێ ێێێ

7ێێێێێێێێێێ ێێێ

7ێێێێێێێێێێ ێێێ

مممممم
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 د.عوسمان عەلى

ئيمام شافيعى دەڵێت: بۆچوونى من ڕاستە دەكرێت هەڵەبێت، بۆچى غەيرى من هەڵەيە 
دەكرێت ڕاست بێت. 

ئەو وتەيەى ئيمامى شافيعى چەند جوانە، كە لە سەرەوە باسكراوە، ئەوەش لە سۆنگەى 
تێگەيشتنى دروستەوەيە بۆ ئيسالم، دەكرێت بكرێتە مايەى مامەڵەكردنمان لەگەڵ ئەوانى 
تر. ئێمە پێويستمان بە بۆچوونى فەيلەسوفانى ڕۆژئاوايى وەك: تۆماس هۆبز، جۆن لۆك، 
دايڤد ەيوم، ئادەم سميس نيە لە سەدە ى 17 و 18 بۆ وەگرتنى بەهاكانى پێكەوەژيان و 
ڕێزگرتن لە ڕاى كەسانى تر، دكتۆر ئيسماعيل فاروقى »اطلس الحضارة االسالمية« دەڵێت: 
بيروباوەڕى يەكتاپەرستى پێچەوانەى ماركسيى و نازيى و فاشييە،  كە لەسەر شموليى و 
ملمالنێى ناكۆكان قەبوڵى فرەيى دەكات لەچوارچێوەى يەكگرتن و يە كبوون، ئەوە نهێنى 
هێزى شارستانييەتى ئيسالمييە، كە چەندين پێشەنگى سەدە شارستانيەتى مرڤايەتى بوو، 

بە مەفەومى قورئانى گەواەيدەربوون لەسەر خەڵك. 
بەاڵم ڕابوونى ئيسالمى هاوچەرخ لەگەڵ ئيجابياتى زۆرى بەتايبەت لە بوارى سياسى، 
بەاڵم ئەوە هەيە نازانێت فكرى شمولى وەرگرتووە لە ماركسى و نازى لە قەبوڵ نەكردنى 
بۆچوونى خەڵكانى تر، پەنابردن بۆ بەخائين سەيركردن و كافركردنى ئەو كەسانەى كە 

ڕايان جياوازە.
هەروەك هەندێك نووسەرى ئيسالمى لە رێگاى نووسينەكانيان بوونە تە  موفتى كۆمەڵێك 
پارت و گرووپ لە سەدەى بيست و يەك، بههۆى ئەو جۆرە فەتوايەوە  دەستيان چووە تە 
و  و سوريا  يەمەن  و  و جەزائير  ئەفغانستان  لە  ڕابردوو  لە  ئەوەى  خوێنى مسوڵمانان، 
عێراق و كوردستان ڕوويدا، بەڵگەن لەسەر ئەوە ى دەيڵێين. ئەوە نەك بەفيڕۆدانى خوێنى 

مسوڵمانان بوو، بەڵكو شێواندنى پڕۆژەى شاستانى ئيسالمى بوو.
ئەويش  بەخۆيەوەبينى،  ناشيرنى  ڕابردوودا دۆخێكى زۆر  مانگى  لە چەند  كوردستان 
لە  ئيسالمييەكان  كەسايەتييە  و  كادير  بوو،  ئيسالمييەكان  لە  هە ندێك  ناشيرنى  ملمالنێى 
اليەنە  هەر  دەكرد،  تۆمەتبار  پاشكۆيەتى  و  خيانەت  و  ترسنۆك  بە  يەكتريان  كوردستان 

       مممممم
ڕاجيايى لە ئيجتيهادى سياسى لەالى ئيسالميیەكان

لە نێوان ڕەحمەتى فراوانى ئيسالم و تەنگەبەرى بيرى شمولى
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ئەوى ترى تۆمەتبار دەكرد، ئەگەر هەر اليەنێك لەو اليەنانەى كە هێرشيان دەكردە سەر 
يەك چەكيان هە بوايە  بوايە بەكاريان دەهێنان بەرامبەر ئەوى تر. 

ئيجتيهادى سياسى، كەپێى دەگوترێت فيقەى سياسى ئيجتيهادە لە پرسە فەرعييەكان 
لە  نەك كرۆكى عەقيدە، ئەوەش سروشتيە كە تێروانينى جياواز هەبێت بۆ ئەو پرسانە، 
پرسى ئيجتيهاد ئيبن قەيم دەڵێت: لەپرسى سوننەت و ئيجماع نەبێت،  ئينكارى كاركرن بە 
ئيجتيهادى ناكرێت، ئەو كەسە ئيجتيهادى كردبێت، يان شوێن ئيجتيهاد كەوتبێت. )اعالم 

الموقعين 3 – 365(.
موجتهەيدێكى  سەرزەنشتى  و  ڕەخنە  نيە  بۆى  موجتهەيد  دەڵێت:  حەرەمين  ئيمامى 
تر بكات، لە بابەتێك كەڕاجيايى لەسەرە، چونكە هەموو موجتهەيدێك لە بابەتى فەرعى 
دەبێت  قەدەغە  ديارينەكراوە،  پێكاويەتى  موجتهەيدە  ئەو  گووتى:  هەركەس  پێكاويەتى، 

سەرزەنشتى موجتهەيدى مەزهە بەكانى تر بكات. )اإلرشاد  ص 312)
ئەو توندييەى لەالى هەندێك لە ئيسالمييەكانى كوردستان بينمان لە پرسى ڕێكەوتن 
لەگەڵ حكومەت، يان ئۆپۆزسيۆن، سەرچاوەى لە نەزانى بە ڕەحمەتى فراوانى ئيسالم 
و قبوڵ نەكردنى فرەيى وەگرتووە، هەروەها تێكەوتنە لە تەنگەبەرى بيرى شمولى كە 
ماڵى  نێو  لە  ئاژاوە  دروستكردنى  لەپێناو  ئاگر  خۆشكردنى  يان  ئيسالم،  پاڵ  خراوەتە 
پەنايان  نيە،  فيكريان   بەهێزى  باگراوندێكى  كە  ئيسالمى  كاديرانى  لە  كورددا، هەندێك 
بردە بەجوێن و بوختان، تەنها بۆچوونى خۆيان پێ ڕاستە، ئەوەش جۆرێك لە پيرۆزى 

بۆ ديدوبۆچوونى خۆيان دروستكردووە. 
ئەو  لەگەڵ  جوان  مامەڵەى  و  تر  خەڵكانى  بەكارى  باشى  گومان  ئيسالم  لە  ئەسڵ 
مەباديئى  لە  يەكێكە  ئيسالم،  بنەماكانى  لە  بنەمايەكە  جياوازە  ديمان  كە  كەسانەى 
دەكرد،  ميزى  پێغەمبەر  مزگەوتەكەى  لە  كەسێك  هاتووە،  فەرمودەيەك  لە  شەريعەت، 
هاوەاڵن سەرزەنشتيان كرد، پێغەمبەر صلى اللە عليە وسلم نهەى لێكرد، فەرمووى: لێى 
گەڕين با تەواوى بكات، پاشان شوێنەكەى بە ئاو پاك بكەنەوە، بەو پياوەشى فە رموو: 

مزگەوتەكان بۆ ئەو پيسيانە ناشێن.
شەريعەتى  لە  كە  هەيە،  ئيسالمى  سياسى  فيقەى  گەشەپێدانى  بە  پێويستمان  ئێمە 
ئيسالميى و توراسى ئيسالمى بە ڕەچاوكردنى )مقاصد الشريعە( سەرچاوەى گرتبێت، 

قبوڵى فرەيى و ڕاى جياواز بكات.

       مممممم


